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บทคัดย่อ 
 
 วิทยานิพนธ์ฉบบัน้ีจึงมีจุดมุ่งหมายเพื่อท าการศึกษาถึงปัญหาการจดัการศึกษาของ
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชนท่ีท าให้ผูรั้บบริการทางการศึกษาไดรั้บการจดัการศึกษาท่ีไม่ไดคุ้ณภาพ
และมาตรฐาน โดยท าการศึกษาถึงการก ากบัดูแลสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนและการจดัการศึกษาของ
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน เพื่อน ามาใชเ้ป็นแนวทางในการแกไ้ขปัญหาให้ผูรั้บบริการทางการศึกษา
ของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนให้ไดรั้บการจดัการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน และเยียวยาผูท่ี้
ไดรั้บความเสียหายจากการรับบริการทางการศึกษาของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน  
  ผลการศึกษาพบวา่ ในปัจจุบนัมีสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนเกิดข้ึนเป็นจ านวนมาก มีทั้งท่ี
เป็นมหาวิทยาลยั วิทยาลยั และสถาบนั เน่ืองจากคนในสังคมบางกลุ่มเขา้ใจว่า การเปิดสถาบนั 
อุดมศึกษาเอกชนเป็นการประกอบธุรกิจประเภทหน่ึงท่ีให้ผลตอบแทนค่อนขา้งสูง ซ่ึงแทจ้ริงแลว้
วตัถุประสงคข์องการจดัการศึกษาใหก้บัประชาชนเป็นการแบ่งเบาภาระของภาครัฐท่ีไม่สามารถจดั
การศึกษาให้ประชาชนไดอ้ย่างทัว่ถึง เพราะการจดัการศึกษาเป็นการลงทุนท่ีใชเ้งินจ านวนมาก รัฐ
จึงมอบอ านาจใหเ้อกชนไปจดัการศึกษาแทนรัฐ เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้แก่ประชาชน และ
ท าใหป้ระชาชนมีความรู้ ความสามารถ เพิ่มทกัษะต่างๆ ท่ีจะใชใ้นการพฒันาประเทศต่อไป แต่การ
จดัการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนบางแห่ง จัดการศึกษาโดยไม่ค  านึงถึงคุณภาพและ
มาตรฐานท่ีรัฐก าหนดไว ้กลับแสวงหาแต่ก าไรจากการศึกษาเพียงอย่างเดียว จึงเป็นเหตุให้
ผูรั้บบริการทางการศึกษาไม่ไดรั้บการจดัการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน อีกทั้งบางสาขาวิชา
โดยเฉพาะวิชาชีพเม่ือจบการศึกษาไปแลว้กลบัประกอบวิชาชีพท่ีตนเองเรียนไม่ได ้ดว้ยเหตุท่ีว่า 
สภาวชิาชีพไม่รับรองคุณวฒิุ 
  จากเหตุผลดงักล่าวขา้งตน้ผูเ้ขียนจึงเสนอแนะการแกไ้ขปัญหา 3 เร่ือง ไดแ้ก่ 1) แกไ้ข
พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 2) เร่ืองท่ีส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาควรด าเนินการ และ 3) เร่ืองท่ีสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนควรด าเนินการ 
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ABSTRACT 
 
  This thesis is aimed at studying problems regarding educational organization of 
private university where the students have not gain the standard and quality education by studying 
about university governance and university’s educational organization in order to be a guideline 
for solving the problems to the university’s students to be gained the standard and quality 
educational organization and to be remedied the students who received service loss from receiving 
university’s academic services. 
  The results of study found that presently, there are many private universities even as 
university, college, institute due to the fact that some group of people think that to be established 
the private universities can gain a good return on investment. Which in the fact, the objective of 
the educational organization for the people in order to share the government’s duties that cannot 
organize the education to the people thoroughly because the educational organization has to invest 
in a large number of money, then the government assigned the authority to the private sector to 
organize the education for the government in order to increase the educational opportunities to the 
people and making the people have knowledge, abilities and increase in different skills that can 
use to develop the country in further. Since some private university’s organization organized the 
education by without taking into standard and quality consideration that is determined by the 
government change to try to only benefit from education, then it is the cause that the students 
have not received the standard and quality educational organization. Also some subjects especially 
professional subjects when graduate from university but cannot carry on an occupation as their 
own major as a result of the qualification is not certified by the council of professional. 
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  From the reasons as aforesaid, then the author suggests to solve the problems as 
follows; 1) amend The Private University Act B.C. 2546. 2) The case that The Higher Education 
Commission should be carry on. And 3) The case that the private university should be carry on. DPU



  
บทที ่1 
บทน า 

 
1.1  ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
  การศึกษาเป็นวิวฒันาการโดยธรรมชาติของสังคม ท่ีสะทอ้นให้เห็นถึงกระบวนการ   
ในการสืบทอดภูมิปัญญา ค่านิยม และวฒันธรรมอนัเป็นเอกลกัษณ์ของสังคมจากคนรุ่นหน่ึงไปอีก
รุ่นหน่ึง การศึกษาจึงเป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนและพฒันาไปภายใตเ้ง่ือนไขของสังคมในแต่ละยุคแต่ละสมยั  
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เม่ือล่วงเขา้สู่โลกสมยัใหม่ท่ีมีการสถาปนาความเป็นชาติ มีระบบการปกครอง
และรูปแบบการบริหารงานโดยรัฐท่ีชัดเจน การศึกษาก็ยิ่งกลายเป็นกลไกท่ีแนบแน่นอยู่ใน
โครงสร้างของสังคม มีการก าหนดเป้าหมายและลกัษณะการจดัการศึกษาท่ีเป็นระเบียบแบบแผน
มากข้ึน การศึกษานอกจากจะสะท้อนสภาพและระดับการพฒันาของสังคมแล้ว ยงัสะทอ้นถึง
อุดมการณ์แห่งชาติท่ีก าหนดข้ึนโดยผูน้ าของรัฐในแต่ละยุคแต่ละสมัย จนถึงกับมีค ากล่าวว่า        
“อุดมการณ์ทางการศึกษามักจะถูกก าหนดโดยอุดมการณ์ของรัฐ รัฐย่อมใช้ระบบการศึกษาเป็น
เคร่ืองมือเพื่อใหอุ้ดมการณ์ทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคมบรรลุเป้าหมาย” 
  สังคมไทย ก่อนท่ีจะมีการปฏิรูปการศึกษาในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้
เจา้อยู่หัว อาจกล่าวได้ว่าสังคมไทยมีรูปแบบการจดัการศึกษาของตนเองท่ีสอดคล้องกบัลกัษณะ
สังคม การเมือง และเศรษฐกิจในยุคสมยันั้น กล่าวคือ นบัตั้งแต่สมยัสุโขทยัและอยุธยา สืบเน่ืองมา
จนถึงช่วงต้นของกรุงรัตนโกสินทร์ สังคมไทยโดยทั่วไปยงัคงมีลักษณะปิดและเป็นสังคม
เกษตรกรรมอยูม่าก แมจ้ะมีการคา้พาณิชยก์บัต่างประเทศอยูบ่า้ง แต่ก็ด าเนินไปโดยกลุ่มพ่อคา้ฝร่ัง
และชาวจีนกบัคนชั้นปกครองกลุ่มหน่ึงเท่านั้น ประชาชนส่วนใหญ่ยงัใชชี้วิตอยูใ่นระบบเศรษฐกิจ
แบบยงัชีพท่ีมีรูปแบบวิถีชีวิตและการประกอบอาชีพท่ีเรียบง่าย มีความผูกพนัยึดมัน่กบัศาสนาสูง
โดยมีวดัเป็นเสมือนศูนย์รวมกิจกรรมของชุมชน ซ่ึงสภาพสังคมดังกล่าวท าให้ลักษณะการจดั
การศึกษาแบบดั้งเดิมของไทยมีความเรียบง่ายและผูกพนักบัวดั หรือสถาบนัศาสนาค่อนขา้งมาก
เช่นกนั กล่าวคือ เป็นการศึกษาท่ีเนน้ความรู้พื้นฐานให้อ่านออกเขียนไดค้วบคู่ไปกบัการกล่อมเกลา
จริยธรรมเพื่อความเป็นพุทธศาสนิกชนท่ีดี โดยเป็นการศึกษาท่ีวดั เด็กๆ จะถูกน าไปฝากให้เป็น 
“ศิษยว์ดั” ให้พระเป็นอาจารย์อบรมสั่งสอนทั้งในดา้นอกัขรวิธี กิริยามารยาท และนิสัยใจคอ เม่ือ
เติบโตถึงวยัท่ีจะเป็นแรงงานให้ครอบครัว จะไดมี้ความรู้ติดตวักบัมีจรรยาท่ีไดรั้บการขดัเกลามา
จากวดั หรือมิฉะนั้นหากมีความพร้อมและความสามารถก็อาจบวชเรียนให้แตกฉานต่อไปในบวร
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พุทธศาสนาไดเ้ช่นกนั ส่วนการศึกษาวิชาชีพก็มกัเป็นไปในระบบครอบครัวท่ีมีการถ่ายทอดกนัอยู่
ภายในวงศ์ตระกูล หรือไม่ก็อยู่ในรูปของส านกัวิชาของพระหรือฆราวาส หรือราชส านกัในกรณี
ลูกหลานชนชั้นปกครอง การศึกษาแบบดั้งเดิมของไทยจึงมีลกัษณะส าคญัคือ เป็นไปโดยมิได้มี
ระเบียบกฎเกณฑ์ท่ีตายตวั หากแปรไปตามสภาพชุมชนและสถาบนัศาสนาท่ีมีในทอ้งถ่ิน และมี
ความเป็น “จารีต” ทางการศึกษามากกวา่จะเป็นระบบการศึกษาตามนิยามของการศึกษาสมยัใหม่ 
  การจดัการศึกษาในระดบัสูง หรือการอุดมศึกษาแบบดั้งเดิมของไทย มีลกัษณะของการ
แบ่งแยกรูปแบบการศึกษาตามลกัษณะชนชั้นของผูเ้รียน ซ่ึงก็เป็นการสะทอ้นลกัษณะโครงสร้าง
สังคมศกัดินาของไทยสมยัก่อนนัน่เอง โดยท่ีการศึกษาในร้ัวในวงั อนัมีลกัษณะเป็นการศึกษาศิลปะ
วิทยาการระดบัสูงเพื่อเตรียมชนชั้นปกครอง ยงัคงค่อนขา้งสงวนไวเ้ฉพาะส าหรับเจา้นาย หรือ
ลูกหลานของชนชั้นสูง ในขณะท่ีสามญัชนทัว่ไปก็อาจแสวงหาการศึกษาระดบัสูงในอีกรูปแบบ
หน่ึงได ้โดยผ่านช่องทางของการบวชเรียนตามวดับางแห่ง ซ่ึงเน้นหนกัไปในทางศาสนวิทยาและ 
จริยศึกษา หรือมิฉะนั้นก็เป็นการฝากตวัเป็นศิษยต์ามส านกัอาจารยต์่างๆ เพื่อฝึกวิชาชีพเฉพาะทาง 
อนัเป็นการเปิดโอกาสใหส้ามญัชนไดรั้บการศึกษาขั้นสูงไดใ้นระดบัหน่ึง 
  ในรัชสมยัสมเด็จพระพุทธเจา้หลวงนั้น เป็นการจดัการอุดมศึกษาเพื่อมุ่งผลิตคนเขา้สู่
ระบบราชการ หรือท่ีกล่าวว่าเป็นปรัชญาอรรถประโยชน์นิยมซ่ึงเป็นรากฐานทางความคิดในการ
พฒันาอุดมศึกษาในสมยัแรก ก่อให้เกิดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยัข้ึนเป็นมหาวิทยาลยัแห่งแรกของ
ประเทศ และในอีก 16 ปีต่อจากนั้น สังคมไทยก็เขา้สู่ยคุของการปฏิรูปภายหลงัการเปล่ียนแปลงการ
ปกครองเป็นระบอบประชาธิปไตย ซ่ึงก็ไดน้ ากระแสความคิดใหม่ของการอุดมศึกษาไทยท่ีเน้น
ปรัชญาเศรษฐกิจนิยมท่ีมองการศึกษาระดับสูงเป็นเร่ืองของสิทธิและโอกาสท่ีพึงเผยแผ่ขยาย
ออกไปให้กวา้งขวางสู่ประชาชน จึงเป็นแรงผลกัดนัท่ีท าให้เกิดมหาวิทยาลยัวิชาธรรมศาสตร์และ
การเมือง 
  ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยเกือบทุกฉบบั มีบทบญัญติัให้การจดัการศึกษา
เป็นการจดัท าบริการสาธารณะเป็นอ านาจหนา้ของรัฐ รัฐตอ้งด าเนินการตามนโยบายดา้นการศึกษา 
พฒันาคุณภาพและมาตรฐานการจดัการศึกษาในทุกระดบั และทุกรูปแบบให้สอดคลอ้งกบัความ
เปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม ซ่ึงการจดัการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็น
มนุษยท่ี์สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวฒันธรรมใน
การด ารงชีวติสามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข ซ่ึงรัฐอาจด าเนินการเอง หรือมอบหมายให้
เอกชนไปจดัท าบริการสาธารณะดา้นการจดัการศึกษาโดยการจดัตั้งสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนข้ึน  
  การจดัการศึกษาของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนเป็นอ านาจหนา้ท่ีท่ีรัฐมอบให้กบัเอกชน
ไปจดัการศึกษาแทนรัฐ เน่ืองจากรัฐไม่สามารถจดัการศึกษาไดอ้ยา่งทัว่ถึงเพราะขาดแคลนเงินทุน
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และบุคคลากรการด าเนินการจดัการศึกษาของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนจึงมีการใช้กฎหมายมหาชน
ควบคู่กบักฎหมายเอกชน ซ่ึงในบางคร้ังสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนใชอ้ านาจหนา้ท่ีเกินขอบเขต หรือ
มุ่งท่ีจะแสวงหาก าไรมากเกินไปจนลืมหลกัการจดัการศึกษาให้ได้คุณภาพและมาตรฐานตามท่ี
กฎหมายก าหนด ท าให้ผูรั้บบริการทางการศึกษาไดรั้บความเสียหาย ถึงแมว้า่การจดัการศึกษาของ
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชนเป็นการจดัท าบริการสาธารณะ แต่ในอีกแง่มุมหน่ึงของผูรั้บใบอนุญาต
จดัตั้งสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนถือว่าเป็นการลงทุนประกอบธุรกิจท่ีจะตอ้งมุ่งแสวงหาก าไร มิใช่
การจัดการศึกษาของรัฐท่ีมุ่งบริการประชาชนโดยมิได้แสวงหาก าไร การจัดการศึกษาของ
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชนจึงเป็นการให้บริการอย่างหน่ึง ท่ีผูรั้บบริการเปรียบเสมือนลูกคา้ท่ีเขา้มา
รับบริการทางการศึกษา โดยจ่ายค่าตอบแทนให้แก่สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน ผูรั้บบริการทางการ
ศึกษาจึงเปรียบเสมือนผูบ้ริโภคท่ีควรจะไดรั้บการบริการทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน
ตามท่ีกฎหมายก าหนด เม่ือส าเร็จการศึกษาแล้วสามารถน าวิชาความรู้ไปประกอบอาชีพได ้
โดยเฉพาะอยา่งยิง่การประกอบวชิาชีพต่างๆ  
  จากการปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และ
พระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 โดยไดป้รับปรุงโครงสร้าง
การจดัองค์กรและให้สถาบนัอุดมศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน มีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น
เชิงวชิาการและมีความเป็นอิสระในการบริหารงาน ตามกฎหมายจดัตั้งสถาบนัอุดมศึกษาแต่ละแห่ง 
หากเป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนจะอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน คือ พระราชบัญญัติ
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 ท าให้สถาบนัอุดมศึกษาทั้งของรัฐ (ในก ากบัและส่วนราชการ) 
และเอกชนมีความเป็นอิสระในการพิจารณาอนุมติัเปิดหลกัสูตร รับนิสิตนกัศึกษา ตลอดจนการจดั
การศึกษานอกสถานท่ีตั้งไดเ้อง ซ่ึงปัจจุบนัสถาบนัอุดมศึกษาของรัฐและสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน
หลายแห่งมุ่งแต่หารายได้ มีการเปิดหลักสูตรหรือจดัการเรียนการสอนนอกสถานท่ีตั้ง โดยไม่
ค  านึงถึงทรัพยากรหรือส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ ท่ีจ  าเป็นในการจดัการเรียนการสอน ท าให้จดั
การศึกษาไม่ไดคุ้ณภาพและมาตรฐานตามท่ีกฎหมายก าหนด นอกจากน้ี สถาบนัอุดมศึกษาบางแห่ง
เปิดหลกัสูตรโดยไม่ไดรั้บอนุมติัจากสภาสถาบนั หรือการจดัการศึกษาโดยไม่ค านึงถึงมาตรฐาน
ขององคก์รวิชาชีพ เม่ือประชาชนเขา้ไปศึกษาแลว้ไม่สามารถน าคุณวุฒิไปประกอบวิชาชีพได้ เช่น 
กรณีท่ี เ กิด ข้ึนกับนักศึกษาพยาบาลแห่งหน่ึงในภาคอีสาน นักศึกษาท่ีเ รียนจบหลักสูตร         
พยาบาลศาสตร์ไม่สามารถประกอบวิชาชีพพยาบาลได้ เน่ืองจากสภาการพยาบาลมิได้ให้การ
รับรองหลักสูตร ท าให้นักศึกษาได้รับความเสียหาย ซ่ึงปัญหาจากการจัดการศึกษาของ
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชนท่ีท าให้ประชาชนผูรั้บบริการไดรั้บความเสียหาย มีแนวโนม้ท่ีจะเพิ่มมาก
ข้ึน จึงเห็นไดว้า่กฎหมายของประเทศไทยท่ีใชบ้งัคบัอยูใ่นปัจจุบนั ไม่สามารถคุม้ครองผูรั้บบริการ
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ทางการศึกษาของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนในเร่ืองต่างๆ ได ้เช่น การได้รับการจดัการศึกษาท่ีมี
คุณภาพและมาตรฐาน การจัดการศึกษานอกสถานท่ีตั้ ง และการคุ้มครองสิทธิพื้นฐานท่ีนิสิต
นกัศึกษาพึงไดรั้บจากสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน วิทยานิพนธ์ฉบบัน้ีไดท้  าการศึกษาถึงกฎหมายท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการจดัการศึกษาของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อ านาจหนา้ท่ีของหน่วยงานต่างๆ ท่ีเขา้
มาก ากบัดูแล รวมไปถึงปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนอนัมีผลจากการบงัคบัใช้กฎหมายท่ีมีอยู่ในปัจจุบนั 
เพื่อเป็นหลักประกันในการคุ้มครองประชาชนว่าจะได้รับบริการจากการจัดการศึกษาของ
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชนท่ีมีคุณภาพและมาตรฐานตามท่ีกฎหมายก าหนด 
 
1.2  วตัถุประสงค์ของการศึกษา 
 1.2.1  เพื่อศึกษาความเป็นมา ความหมาย แนวความคิด เก่ียวกบัการคุม้ครองผูรั้บบริการทางการ
ศึกษาของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน 
 1.2.2 เพื่อศึกษามาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองผู ้รับบริการทางการศึกษาของ
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน  
 1.2.3  เพื่อศึกษาปัญหา และวิเคราะห์ปัญหาเก่ียวกับการคุม้ครองผูรั้บบริการทางการศึกษา
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน  
 1.2.4  เพื่อน าเสนอแนวทาง มาตรการ และวธีิการเยยีวยาผูเ้สียหาย ท่ีไดรั้บความเสียหายจากการ
จัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน เพื่อน ามาใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขกฎหมาย              
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคุม้ครองผูรั้บบริการทางการศึกษาของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน  
 
1.3  สมมติฐานของการศึกษา 
  เน่ืองจากในปัจจุบนันิสิตนักศึกษาท่ีรับบริการทางการศึกษาของสถาบนัอุดมศึกษา
เอกชนบางแห่ง ได้รับความเสียหายจากการจดัการศึกษาท่ีไม่ได้คุณภาพและมาตรฐานตามท่ี
กฎหมายก าหนด ท าให้เกิดความเสียหายต่อนิสิตนกัศึกษา ผูป้กครอง สังคม เศรษฐกิจของประเทศ 
ซ่ึงประเทศไทยมีกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการจดัการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนให้ได้
คุณภาพและมาตรฐาน แต่ยงัไม่สามารถบงัคบัใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงจ าเป็นตอ้งปรับปรุง
แก้ไขพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 เพื่อให้ผูรั้บบริการทางการศึกษาของ
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน ไดรั้บความคุม้ครองและไดรั้บการเยยีวยาความเสียหายอยา่งเหมาะสม  
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1.4  ขอบเขตของการศึกษา 
  วิทยานิพนธ์ฉบับน้ี ได้ท าการศึกษาถึงกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการคุ้มครองสิทธิ
ประชาชนอนัพึงไดรั้บความคุม้ครองตามท่ีกฎหมายใช้บงัคบัอยูใ่นปัจจุบนั ซ่ึงไดแ้ก่ รัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 พระราชบัญญัติ คุ้มครองผู ้บริโภค  พ.ศ.  2522 
พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 พระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และบทบัญญัติของ
กฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง โดยศึกษาวิเคราะห์เปรียบเทียบกบักฎหมายต่างประเทศ ตลอดจนศึกษาถึง
มาตรการทางกฎหมายเพื่อใช้เป็นแนวทางในการแกไ้ขปรับปรุงกฎหมายท่ีเก่ียวกบัการคุม้ครอง
นิสิตนกัศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน ให้มีความสอดคลอ้งกบัสภาพความเป็นจริงของสังคม
ในปัจจุบนั และสามารถให้ความช่วยเหลือ เยียวยา ผูท่ี้ไดรั้บความเสียหายจากการจดัการศึกษาของ
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชนไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 
1.5  วธีิด าเนินการศึกษา 
  วิทยานิพนธ์ฉบับน้ีเป็นการศึกษาข้อมูลโดยวิจัยเอกสาร (Documentary Research) 
กล่าวคือ เป็นการใช้วิธีการศึกษาโดยการคน้ควา้และวิเคราะห์ข้อมูลจากหนังสือ บทความทาง
วิชาการ รายงานการวิจยั และเอกสารทางวิชาการท่ีเก่ียวขอ้ง จากห้องสมุดของสถาบนัต่างๆ ทั้งท่ี
เป็นภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ ตลอดจนขอ้มูลทางอิเล็กทรอนิกส์ ในเวบ็ไซด์ทั้งของประเทศ
ไทย และของต่างประเทศท่ีเก่ียวขอ้งกบักฎหมายคุม้ครองผูบ้ริโภค และกฎหมายการอุดมศึกษา เพื่อ
น ามาวเิคราะห์ในเชิงคุณภาพจากขอ้มูลดงักล่าว 
 
1.6  ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
 1.6.1  ท าให้ทราบถึงความเป็นมา ความหมาย แนวความคิด เก่ียวกบัการคุม้ครองผูรั้บบริการ
ทางการศึกษาของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน 
 1.6.2  ท าให้ทราบถึงมาตรการทางกฎหมายในการคุม้ครองผูรั้บบริการทางการศึกษาของ
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน 
 1.6.3  ท าให้ทราบถึงปัญหาเก่ียวกบัการคุม้ครองผูรั้บบริการทางการศึกษาสถาบนัอุดมศึกษา
เอกชน 
 1.6.4  ท าให้ทราบแนวทางท่ีเหมาะสมในการน ามาพฒันาปรับปรุง แกไ้ขกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการคุม้ครองผูรั้บบริการทางการศึกษาของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน 
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1.7  นิยามศัพท์เฉพาะ  
 1.7.1  ผูรั้บบริการทางการศึกษา หมายความวา่ ผูท่ี้ก  าลงัจะเขา้ศึกษา นิสิตนกัศึกษา และผูส้ าเร็จ
การศึกษาแลว้ 
 1.7.2  ผูป้ระกอบธุรกิจทางการศึกษา หมายความว่า ผูรั้บใบอนุญาตจดัตั้งสถาบนัอุดมศึกษา
เอกชน ตามมาตรา 5 แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 DPU



 

บทที ่2 
ความเป็นมา ความหมาย แนวคดิ และทฤษฎเีกีย่วกบัการคุ้มครอง   

ผู้รับบริการทางการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
 

  ตลอดเวลาวนัยาวนานของมนุษยชาตินั้น ความรู้ท่ีมนุษยค์น้พบจากธรรมชาติ และหรือ
ท่ีมนุษยส์ร้างสรรคข้ึ์นนั้น ไดมี้มากและมีอยู่อยา่งซบัซ้อน มนุษยย์อ่มศึกษาความรู้ต่างๆ เหล่านั้น
เพื่อสนองความอยากรู้อยากเห็นของมนุษยเ์อง และเพื่อน าประโยชน์จากความรู้นั้นมาใชแ้กปั้ญหา
ของตนและกลุ่มชนท่ีตนเองร่วมอยู ่ความรู้จึงเป็นพื้นฐานท่ีส าคญัของสถาบนัอุดมศึกษามาทุกยุค
ทุกสมยั ในสถาบนัอุดมศึกษานั้นผูเ้รียนยอ่มมีความสนใจ ความถนดั และการเตรียมตวั เพื่ออนาคต
ท่ีแตกต่างกนัออกไป โอกาสในการรวบรวมศึกษาคน้ควา้และสร้างความรู้ข้ึนใหม่ในสาขาวิชาต่างๆ
จึงควรมีอยา่งกวา้งขวาง และอิสระ ไม่ควรถูกจ ากดัดว้ยอิทธิพลของสังคมวงนอก ปัญหาการคน้ควา้
เฉพาะเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง หรือน าความรู้เฉพาะด้านไปใช้นั้นเป็นจุดมุ่งหมายของแต่ละสังคมท่ี
ก าหนดข้ึนเพื่อใหส้ถาบนัอุดมศึกษาของตนด าเนินการ 
  ผูเ้รียนระดบัอุดมศึกษาเป็นผูมี้โอกาสท่ีจะรับรู้ความเป็นไปของส่ิงแวดลอ้มทั้งทางดา้น
สังคมและธรรมชาติมากกว่าคนนอกสถาบนัอุดมศึกษา ด้วยเหตุน้ีจึงไม่เป็นการแปลกอะไรท่ี
สถาบนัอุดมศึกษาจะเป็นแหล่งรวมแนวคิดและความเช่ือต่างๆ อนัเก่ียวกบัสังคมและส่ิงแวดลอ้ม 
ซ่ึงไดรั้บการอภิปรายถกเถียงกนัอยา่งกวา้งขวาง เพื่อผลแห่งการปรับปรุงสังคมและส่ิงแวดลอ้มให้ดี
ยิ่งข้ึน สถาบนัอุดมศึกษาส่วนมากจึงเป็นสถาบนัท่ีน าการเปล่ียนแปลงมาสู่สังคม น าความกา้วหนา้
มาสู่สังคม ท าให้หลายๆ ประเทศพยายามใชส้ถาบนัอุดมศึกษาเพื่อประโยชน์ดงักล่าว โดยเฉพาะ
ประเทศทางตะวนัตก 
  จุดมุ่งหมายของสถาบนัอุดมศึกษาอนัสะสมมาแต่อดีตอีกประการหน่ึง คือ การรวบรวม
แสวงหาและคิดคน้ความรู้ใหม่ สถาบนัและบุคคลในสถาบนัอุดมศึกษาไม่ว่าจะเป็นยุคใดสมยัใด 
ต่างมีความมุ่งหมายท่ีจะรวบรวม แสวงหาและคิดคน้ความรู้ใหม่อยูเ่ป็นปกติ เพราะกิจกรรมของคน
ท่ีก าลังจะเป็นผูใ้หญ่ย่อมมีสมรรถภาพในการรวบรวมและคิดคน้ส่ิงใหม่ๆ อยู่เสมอ เพียงแต่ว่า
ส่ิงแวดลอ้มและโอกาสจะอ านวยให้มากเพียงใด การรวบรวม การแสวงหา และการคิดคน้ความรู้
นั้น เป็นขบวนการต่อเน่ืองกนั ในสมยักรีก และจีนโบราณนั้น ความรู้ท่ีรวบรวมและแสวงหามกัจะ
เป็นความรู้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัความคิดและการกระท า โดยมุ่งความรู้ท่ีส่งเสริมเหตุผลสติปัญญา และ
ส่งเสริมการกระท าท่ีถูกตอ้งตามคุณธรรมของยุคนั้นๆ รูปแบบท่ีเห็นค่อนขา้งชัดเจนก็ คือ ทาง
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ตะวนัออกมกัจะแสวงหาความรู้ท่ีส่งเสริมใหจิ้ตใจและความรู้สึกนึกคิดบริสุทธ์ิ แต่ตะวนัตกนั้นเนน้
ความรู้ท่ีใหค้วามคิดและจิตใจมีเหตุผลตามหลกัของตรรกะ (Logic) 
 
2.1  ความเป็นมา ความหมาย แนวคิด และทฤษฎเีกี่ยวกบัการบริการทางการศึกษาของ 
 สถาบันอุดมศึกษา 
  ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 รัฐมีหน้าท่ีจดัการศึกษา
ให้แก่ประชาชนในทุกชั้น ทุกระดบั เพื่อพฒันาคนไทยให้เป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ 
สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวฒันธรรมในการด ารงชีวิตสามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้น
ไดอ้ยา่งมีความสุข การจดัการศึกษาของรัฐในอดีตนั้นมีแต่รัฐเท่านั้นท่ีเป็นผูด้  าเนินการจดัการศึกษา
ให้กบัประชาชน แต่ปัจจุบนัรัฐไม่สามารถจดัการศึกษาให้กบัประชาชนได้อย่างทัว่ถึง รัฐจึงได้
มอบหมายให้ภาคเอกชนไปด าเนินการจดัการศึกษาให้กบัประชาชน เพื่อแบ่งเบาภาระจากรัฐโดย
จดัตั้งสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน 
 
 2.1.1  ความหมาย ความเป็นมา และแนวคิดเกีย่วกบัสถาบันอุดมศึกษา 
  การศึกษาของประเทศไทยตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ไดแ้บ่ง
การศึกษาของเป็น 2 ระดบั คือ การศึกษาขั้นพื้นฐาน และการศึกษาระดบัอุดมศึกษา ซ่ึงการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาเป็นการศึกษาท่ีสูงกว่าระดับมธัยมศึกษา หรือกล่าวอีกนัยหน่ึง คือ การศึกษา
ส าหรับผูใ้หญ่ โดยสถาบนัอุดมศึกษามีหน้าท่ี 3 ประการ คือ การสอน การวิจยั และการบริการ
ชุมชน เพื่อตอบสนองต่อความตอ้งการของสังคม  
 
  2.1.1.1  ความหมายของค าว่า “สถาบันอุดมศึกษา” 
     สถาบนั หมายถึง สังคมจดัตั้งใหมี้ข้ึนเพราะเห็นประโยชน์วา่มีความตอ้งการและ
จ าเป็นแก่วถีิชีวติของตน เช่น สถาบนัครอบครัว สถาบนัศาสนาสถาบนัพระมหากษตัริย ์
     อุดมศึกษา หมายถึง การศึกษาท่ีสูงข้ึนจากระดบัมธัยมศึกษา ค าว่า อุดมศึกษา    
มีรากศพัท์มาจากศพัท์ภาษาบาลี “อุตม” หมายถึง สูงสุด และศพัท์ภาษาสันสกฤต ศิกฺษา หมายถึง 
การเล่าเรียน ดงันั้น ค าวา่ “อุดมศึกษา” จึงหมายถึง การเรียนขั้นสูงสุด 
     ความหมายของการอุดมศึกษานั้น ค าก าจดัความท่ีง่ายท่ีสุดและส าคญัท่ีสุด ก็คือ 
เป็นการศึกษาส าหรับคนวยัหน่ึง โดยเฉพาะวยัท่ีก าลงัจะเป็นผูใ้หญ่หรือเป็นผูใ้หญ่แลว้ ถา้เราค านึง
ในแง่น้ีให้มากเราก็จะไม่ไปสับสนกนักบัการศึกษาส าหรับคนวยัรุ่นหรือวยัเด็ก ปัญหาและความ
ผิดพลาดหลายอย่างท่ีเกิดในสถาบันอุดมศึกษาในปัจจุบันน้ี ก็เพราะเราไปเข้าใจว่าผูเ้รียนใน
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ระดบัอุดมศึกษานั้นเป็นเด็กอยู ่เราจึงตอ้งคอยประคบัประคองเหมือนเด็กในทุกวิถีทาง การศึกษาใน
ระดบัน้ีในบางคร้ังและบางแห่งจึงเรียกวา่ เป็นการศึกษาระดบัหลงัมธัยมศึกษา หรือเป็นการศึกษา
ระดับท่ีสาม เม่ือนับระดับประถม ส าหรับเด็กเล็ก ระดับมัธยมศึกษาส าหรับเด็กวยัรุ่น และ
ระดบัอุดมศึกษาส าหรับคนวยัจะเป็นผูใ้หญ่ เม่ือการอุดมศึกษาเป็นการศึกษาส าหรับคนวยัจะเป็น
ผูใ้หญ่หรือวยัผูใ้หญ่ดงักล่าว การจดัสถาบนัเพื่อคนวยัน้ีจึงมีหลายรูปแบบหลายลกัษณะ เพราะคน
เป็นผูใ้หญ่ยอ่มมีกิจกรรมหลายอยา่งหลายประเภท ท่ีเห็นไดช้ดัในระบบปัจจุบนั ก็คือ เป็นโรงเรียน
วชิาชีพชั้นสูง สถาบนั วทิยาลยั หรือมหาวทิยาลยั เป็นตน้ 
     สถาบนัอุดมศึกษา หมายถึง สถานศึกษาท่ีให้การศึกษาในด้านวิชาการและ
วชิาชีพชั้นสูงหลายสาขาวชิา เพื่อให้ประกาศนียบตัร อนุปริญญา และปริญญา แก่ผูส้ าเร็จการศึกษา 
รวมทั้ง ด าเนินการวจิยั ใหบ้ริการทางวชิาการแก่สังคม ท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรมของชาติดว้ย 
ซ่ึงจัดการเรียนการสอนโดย  ภาครัฐ และภาคเอกชน นอกเหนือจากมหาวิทยาลัยแล้วนั้ น 
สถาบนัอุดมศึกษาอาจจะสามารถเรียกช่ืออ่ืนอีก เช่น บณัฑิตวทิยาลยั วทิยาลยั เป็นตน้ 
 
  2.1.1.2  ความเป็นมาของสถาบันอุดมศึกษา 
     ก่อนท่ีจะมีการปฏิรูปการศึกษาในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจา้อยู่หัว อาจกล่าวได้ว่าสังคมไทยมีรูปแบบการจดัการศึกษาของตนเองท่ีสอดคล้องกบัลกัษณะ
สังคม การเมือง และเศรษฐกิจในยุคสมยันั้น กล่าวคือ นบัตั้งแต่สมยัสุโขทยัและอยุธยา สืบเน่ืองมา
จนถึงช่วงต้นของกรุงรัตนโกสินทร์ สังคมไทยโดยทั่วไปยงัคงมีลักษณะปิดและเป็นสังคม
เกษตรกรรมอยูม่าก แมจ้ะมีการคา้พาณิชยก์บัต่างประเทศอยูบ่า้ง แต่ก็ด าเนินไปโดยกลุ่มพ่อคา้ฝร่ัง
และชาวจีนกบัคนชั้นปกครองกลุ่มหน่ึงเท่านั้น ประชาชนส่วนใหญ่ยงัใชชี้วิตอยูใ่นระบบเศรษฐกิจ
แบบยงัชีพท่ีมีรูปแบบวิถีชีวิตและการประกอบอาชีพท่ีเรียบง่าย มีความผูกพนัยึดมัน่กบัศาสนาสูง
โดยมีวดัเป็นเสมือนศูนยร์วมกิจกรรมของชุมชน ซ่ึงสภาพสังคมดงักล่าว ท าให้ลักษณะการจดั
การศึกษาแบบดั้งเดิมของไทยมีความเรียบง่ายและผูกพนักบัวดัหรือสถาบนัศาสนาค่อนขา้งมาก 
กล่าวคือ เป็นการศึกษาท่ีเน้นความรู้พื้นฐานให้อ่านออกเขียนได้ควบคู่ไปกับการกล่อมเกลา
จริยธรรมเพื่อความเป็นพุทธศาสนิกชนท่ีดี โดยเป็นการศึกษาท่ีวดั เด็กๆ จะถูกน าไปฝากให้เป็น 
“ศิษยว์ดั” ให้พระเป็นอาจารยอ์บรมสั่งสอนทั้งในดา้นอกัขรวิธี กิริยามารยาท และนิสัยใจคอ เม่ือ
เติบโตถึงวยัท่ีจะเป็นแรงงานให้ครอบครัวได้ ก็จะมีความรู้ติดตวักบัมีจรรยาท่ีไดรั้บการขดัเกลามา
จากวดั หรือมิฉะนั้นหากมีความพร้อมและความสามารถก็อาจบวชเรียนให้แตกฉานต่อไปในบวร
พุทธศาสนาไดเ้ช่นกนั ส่วนการศึกษาวิชาชีพก็มกัเป็นไปในระบบครอบครัวท่ีมีการถ่ายทอดกนัอยู่
ภายในวงศ์ตระกูล หรือไม่ก็อยู่ในรูปของส านกัวิชาของพระหรือฆราวาส หรือราชส านกัในกรณี
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http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%8A%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2
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ลูกหลานชนชั้นปกครอง การศึกษาในแบบดงัเดิมของไทยจึงมีลกัษณะส าคญัคือ เป็นไปโดยมิไดมี้
ระเบียบ กฎเกณฑ์ท่ีตายตวั หากแปรไปตามสภาพชุมชนและสถาบนัศาสนาท่ีมีในทอ้งถ่ิน และมี
ความเป็น “จารีต” ทางการศึกษามากกว่าจะเป็นระบบการศึกษาตามนิยามของการศึกษาสมยัใหม่ 
ดงัท่ีมีผูอ้ธิบายไวว้่า “...รูปแบบทัว่ไปของการศึกษาอกัขรวิธีเบ้ืองตน้ส าหรับกุลบุตรในสมยัตน้
รัตนโกสินทร์ยงัคงมีลกัษณะสืบทอดจากสมยัอยธุยากล่าวคือ เป็นการศึกษาท่ีวดั โดยบิดามารดาน า
บุตรชายไปฝากฝังใหเ้ล่าเรียนอกัขรวธีิกบัพระภิกษุท่ีมีความรู้ทางหนงัสือ และมกัจะคุน้เคยเป็นญาติ 
หรือเป็นท่ีเคารพนับถือของครอบครัวนั้นๆ การศึกษาท่ีวดัมีลักษณะเป็นการศึกษาแบบไม่เป็น
ทางการ  เด็กจะเร่ิมเรียนเม่ือใดก็ไดใ้นช่วงอายุ 7-11 ขวบ ขณะเดียวกนัก็ไม่มีหลกัสูตรการเรียนท่ี
แน่นอน พระผูเ้ป็นอาจารย์จะสอนไปตามภู มิรู้ของตนและต ารับต าราท่ีมีอยู่ หรือแต่งข้ึนใหม่
ส าหรับลูกศิษยข์องตน ความก้าวหน้าของการเรียนของเด็กแต่ละคนจะอยู่ในระดบัใดข้ึนอยู่กบั
ความสามารถในการ “ต่อหนังสือ” ของเด็กผูน้ั้น ไม่มีการวดัผลในลกัษณะเป็นทางการหรือเป็น
กลุ่ม...” 
     อย่างไรก็ตาม แม้ลักษณะการศึกษาไทยสมัยโบราณจะไม่มีกฎเกณฑ์หรือ
รูปแบบท่ีชดัเจนนักก็ตาม แต่ก็อาจถือไดว้่าเป็น “ประเพณีการศึกษา” ท่ีมิไดบ้ญัญติัไวต้ายตวั ซ่ึง
สามารถเป็นเคร่ืองก าหนดบนัไดการศึกษาแต่ละขั้นของกุลบุตรกุลธิดาไทยไดพ้อสมควร ในกรณี
ของกุลธิดานั้นอาจจะไม่ชัดเจนนัก เน่ืองจากสมัยโบราณไม่นิยมหรือไม่เห็นความจ าเป็นให้
เด็กผูห้ญิงเรียนหนงัสือ ส่วนมากก็เพียง “...สอนให้ท าครัว ต าน ้ าพริก ท าขนม มวนบุหร่ี และจีบพลู
...” แต่ในกรณีกุลบุตรกลบัมีแบบแผนท่ีถือเป็นบรรทดัฐานไดพ้อควร ในสมยัรัชกาลท่ี 1 ถึงกบัมี
การวางมาติกาการศึกษา โดยจ าแนกนกัเรียนออกเป็นสามระดบั คือ 
     1)  นกัเรียนภิกษุ อายุตั้งแต่ 20-21 ปีข้ึนไป นบัเป็นนกัเรียนชั้นสูง เป็นฝ่ายพุทธ
ศาสนาทั้งส้ิน แยกออกเป็นฝ่ายคนัถธุระ คือ ฝ่ายศึกษาพระปริยติัธรรมพวกหน่ึง กบัฝ่ายวิปัสสนา
ธุระ คือ ฝ่ายปฏิบติัธรรมพวกหน่ึง 
     2)  นักเรียนสามเณร ต้องมีความรู้อ่านออกเขียนได้มาตั้ งแต่ยงัเป็นศิษย์วดั     
คร้ันอาย ุ11 ปี หรือ 13 ปี โกนจุกแลว้จึงบรรพชาเป็นสามเณร 
     3)  นักเรียนศิษยว์ดั เป็นพวกมูลศึกษาชั้นแรก อายุตั้งแต่ 7-8 ขวบ ถึง 20-21 ปี
เป็นท่ีสุด แบ่งเป็น 2 พวก พวกหน่ึงคือนกัเรียนอยูป่ระจ า อีกพวกหน่ึงคือนกัเรียนไปมา ซ่ึงมกัเป็น
เด็กเล็กๆ หรือเด็กท่ีบา้นอยูใ่กลว้ดั1 
     หากพิจารณาลักษณะการจดัการศึกษาในระดับสูง หรือการอุดมศึกษาแบบ
ดั้งเดิมของไทยแลว้ จะเห็นได้ว่ามีลกัษณะของการแบ่งแยกรูปแบบการศึกษาตามลกัษณะชนชั้น
                                                 

 
1  ส านกังานปลดัทบวงมหาวทิยาลยั.  (2535).  สองทศวรรษทบวงมหาวทิยาลยั.  หนา้ 4. 
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ของผูเ้รียน ซ่ึงก็เป็นการสะทอ้นลกัษณะโครงสร้างสังคมศกัดินาของไทยสมยัก่อนนัน่เอง โดยท่ี
การศึกษาในร้ัวในวงั อนัมีลกัษณะเป็นการศึกษาศิลปะวิทยาการระดบัสูงเพื่อเตรียมชนชั้นปกครอง 
ยงัคงค่อนขา้งสงวนไวเ้ฉพาะส าหรับเจา้นาย หรือลูกหลานของชนชั้นสูง ในขณะท่ีสามญัชนทัว่ไป
ก็อาจแสวงหาการศึกษาระดบัสูงในอีกรูปแบบหน่ึงได้ โดยผ่านช่องทางของการบวชเรียนตามวดั
บางแห่ง ซ่ึงเน้นหนกัไปในทางศาสนวิทยาและจริยศึกษา หรือมิฉะนั้นก็เป็นการฝากตวัเป็นศิษย์
ตามส านักอาจารย์ต่างๆ เพื่อฝึกวิชาชีพเฉพาะทาง อันเป็นการเปิดโอกาสให้สามัญชนได้รั บ
การศึกษาขั้นสูงไดใ้นระดบัหน่ึง 
     ตั้งแต่ช่วงรัชกาลท่ี 3 เป็นต้นมา อนัเป็นช่วงเวลาท่ีพวกพ่อค้าและหมอสอน
ศาสนา ซ่ึงมาคา้ขายและเผยแพร่คริสตศ์าสนาในเมืองไทยไดมี้บทบาทส าคญัในการน าแนวความคิด
เก่ียวกบัการศึกษาระดบัสูงตามแบบตะวนัตกมาเผยแพร่ในประเทศไทยดว้ย โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง ใน
รัชสมยัพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยูห่ัว ไดเ้ร่ิมมีการตั้งโรงพิมพห์นงัสือไทยพร้อมทั้งมีการ
ออกหนงัสือพิมพไ์ทยเป็นคร้ังแรกและได้กลายเป็นส่ือในการกระตุน้แนวความคิดใหม่ๆ ให้กบั
สังคมไทย สาธุคุณนายแพทย์ แดน บี. แบรดลีย ์(Dan B. Bradley) หรือท่ีรู้จกักนัดีในนามหมอบ
รัดเลย ์เจา้ของและบรรณาธิการหนังสือพิมพ์บางกอก รีคอร์ดเดอร์ (Bangkok Recorder) อนัเป็น
หนงัสือพิมพฉ์บบัแรกของประเทศ นบัเป็นบุคคลแรกท่ีได้กระตุน้เร่ืองการอุดมศึกษาข้ึน โดยได้
เสนอความคิดเร่ืองการตั้งมหาวิทยาลัยไวใ้น บางกอก รีคอร์ดเดอร์ ฉบบัวนัท่ี 1 มิถุนายน พ.ศ. 
24082 
     ต่อมาในปี พ.ศ. 2425 หนงัสือพิมพส์ยามไสมย ไดล้งประกาศเร่ืองมหาวิทยาลยั
วา่จะเปิด “ยนิูเวอร์ซิต้ีสยาม” ท่ีบางคอแหลม แต่โครงการไดล้ม้เลิกไป ก่อนหนา้นั้นในปี พ.ศ. 2420
นายแพทยแ์ซมมวล จี.แมคฟาร์แลนด์ (Samuel G.McFarland) ซ่ึงเผยแพร่ศาสนาอยู่ท่ีเพชรบุรี ได้
เสนอแผนการเป็นจดหมายเปิดผนึกถึงพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อจะจดัตั้ ง      
“...วิทยาลัยท่ีกรุงเทพฯ ส าหรับให้การศึกษาแก่เด็กหนุ่มสาวของไทย ซ่ึงคล้ายๆ กับวิทยาลัย          
โรเบอร์ต (Robert College) ณ กรุงคอนแสตนติโนเปิล...” ซ่ึงต่อมาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้
ไดโ้ปรดให้ตั้งโรงเรียนชายข้ึนท่ีวงันนัทอุทยาน บริเวณคลองมอญ ในปี พ.ศ. 2421 และทรงโปรด
ให้หมอแมคฟาร์แลนด์ท่ีเมืองเพชรบุรีนั้นมาเป็นอาจารยใ์หญ่ โรงเรียนน้ีภายหลงัได้ยา้ยมาอยู่ท่ี
ปากคลองตลาดแลว้หยดุการสอนในปี พ.ศ. 2435 ต่อมาจึงเปิดเป็นโรงเรียนราชินีในปัจจุบนั  ซ่ึงจะ
เห็นไดว้า่แนวคิดเร่ืองการศึกษาระดบัสูงหรือมหาวทิยาลยัในระยะตน้น้ี ไดมี้ชาวต่างประเทศมาเป็น

                                                 

 
2  วจิิตร  ศรีสอา้น.  (2518).  หลกัการอุดมศึกษา.  หนา้ 15. 
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แรงกระตุน้และเร่งเร้าท่ีส าคญั แต่เน่ืองจากประเทศไทยในระยะเวลานั้นยงัไม่พร้อมพอคงเปิดสอน
ไดเ้ฉพาะโรงเรียนในระดบัมธัยมศึกษาเป็นส่วนใหญ่เท่านั้น3 
     ดว้ยความจ าเป็นในการท่ีจะตอ้งเร่งสร้างคน เพื่อให้ทนักบังานของราชการท่ี
ขยายตวัอย่างรวดเร็ว พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจา้อยู่หัว ทรงหาทางออกร่วมกบัเสนาบดีท่ี
ปรึกษาเป็น 2 วิธี ดว้ยกนั คือ การส่งคนไปศึกษาต่างประเทศและการจดัตั้งโรงเรียนฝึกคนเขา้รับ
ราชการข้ึน ความตอ้งการก าลงัคนของทางราชการ ท่ีน ามาสู่การจดัตั้งโรงเรียนฝึกวิชาชีพชั้นสูง 
หรือท่ีเรียกวา่โรงเรียนมธัยมศึกษาพิเศษหลายแห่งในช่วงตน้รัชกาลท่ี 5 จดัไดว้า่เป็นจุดเร่ิมตน้ของ
การพฒันาระบบอุดมศึกษา และการก าหนดรูปแบบของสถาบนัอุดมศึกษาของประเทศ โรงเรียน
มธัยมศึกษาพิเศษท่ีถือเป็นจุดเร่ิมตน้ของการศึกษาชั้นอุดมศึกษา4 การจดัตั้งโรงเรียนวิชาชีพชั้นสูง
ในสาขาวชิาต่างๆ เพื่อรองรับความตอ้งการก าลงัคนเขา้รับราชการในสมยัรัชกาลท่ี 5 มีอิทธิพลอยา่ง
ยิง่ต่อรูปแบบมหาวทิยาลยัแห่งแรกของประเทศท่ีตั้งข้ึนตามมาในเวลาไม่นานนกั โดยใน พ.ศ. 2453 
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วัไดท้รงโปรดเกลา้ให้ตั้งโรงเรียนขา้ราชการฝ่ายพลเรือนข้ึน 
เป็นการศึกษาชั้นสูงเพื่อฝึกคนเขา้รับราชการ ในกรมกองต่างๆ โดยตั้งข้ึนจากฐานของโรงเรียน
มหาดเล็กหลวงพร้อมกบัรวมเอาโรงเรียนวิชาชีพชั้นสูงบางแห่งมาอยู่ในสังกดั โดยเปิดเป็นแผนก
วิชาต่างๆ เช่น โรงเรียนแพทยาลัยเป็นแผนกเวชศึกษา และโรงเรียนฝึกหัดอาจารย์ เป็นแผนก        
ครุศึกษา เป็นตน้ ซ่ึงโรงเรียนขา้ราชการพลเรือนน่ีเองท่ีเป็นตน้เคา้ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยัอนั
เป็นมหาวทิยาลยัแห่งแรกของประเทศไทยในเวลาต่อมา5 
 
  2.1.1.3  แนวคิดเกีย่วกบัสถาบันอุดมศึกษา 
     การอุดมศึกษานั้นเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัคนท่ีก าลงัจะเป็นผูใ้หญ่และหรือเป็น
ผูใ้หญ่แลว้ โดยเหตุน้ีกิจการของการอุดมศึกษาจึงเก่ียวพนักบัเร่ืองต่างๆ ท่ีเป็นกิจกรรมของผูใ้หญ่
หรืออยู่ในความสนใจของผูใ้หญ่โดยทั่วไป ความสนใจและความเก่ียวพนัท่ีผูใ้หญ่มีอยู่นั้ นมี
ขอบเขตกวา้งขวางมาก ครอบคลุมกิจกรรมของมนุษย์ทั้งหมด แต่เม่ือพิจารณาเฉพาะในส่วนท่ี
เก่ียวพนักบัการศึกษาแลว้ อาจแยกพิจารณาไดใ้น 3 หวัขอ้ใหญ่ คือ ตวัคน ความรู้ และส่ิงแวดลอ้ม  
ตวัคนนั้นเป็นเร่ืองหลกัของการอุดมศึกษา การอุดมศึกษาเป็นเร่ืองของการสร้างคน ส่วนความรู้เป็น
เร่ืองท่ีมาเสริมตวัคน และคนจะใช้ความรู้เพื่อประโยชน์ในการสร้างส่ิงแวดลอ้มทั้งทางธรรมชาติ

                                                 

 3  ไพฑูรย ์ สินลารัตน์.  (2516).  พัฒนาการของมหาวทิยาลยัในประเทศไทย.  หนา้ 16. 
 

4  แหล่งเดิม.  หนา้ 27-30. 
 

5  ส านกังานปลดัทบวงมหาวทิยาลยั.  เล่มเดิม.  หนา้ 18. 
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และสังคมให้เป็นประโยชน์แก่ตนเอง ทั้ง 3 แนวคิดจึงมีความสัมพนัธ์ต่อเน่ืองกนัเป็นปรัชญาหลกั
ของการอุดมศึกษา 
     การอุดมศึกษาในรูปแบบท่ีสมบูรณ์นั้ นมักจะเก่ียวข้องกับองค์ประกอบ              
3 ประการนั้นเสมอ ไม่วา่จะเป็นการอุดมศึกษาของประเทศใดก็ตาม ความแตกต่างอยูท่ี่การเนน้หรือ
ให้ความส าคญัแก่องค์ประกอบทั้ง 3 ดงันั้นเราจึงอาจกล่าวได้ว่าปรัชญาหลกัของการอุดมศึกษา      
ก็คือ ความพยายามท่ีท าความเขา้ใจหรือตีความองคป์ระกอบทั้ง 3 นั้นออกมา และเม่ือตีความไดแ้ลว้ 
ก็จะมาพิจารณาเป็นรายละเอียดอีกคร้ังหน่ึง ซ่ึงเป็นเร่ืองของจุดมุ่งหมาย นักคิดและนักปรัชญา
ทางการอุดมศึกษานั้นต่างพยายามท่ีจะท าความเขา้ใจและตีความ คน กบัการให้การศึกษาแก่คน 
ลกัษณะและการคน้หาความรู้ในรูปแบบต่างๆ รวมถึงการใช้ความรู้เหล่านั้นเพื่อประโยชน์การ
ปรับปรุงและสร้างส่ิงแวดลอ้มอนัจะน ามาซ่ึงความสงบสุขของตวัคนเอง 
     ความสนใจในเร่ืองของคนและการให้การศึกษาแก่คนนั้น เป็นพื้นฐานหลกัของ
การศึกษาทุกระดบั ความพยายามของการศึกษาคือ ความพยายามท่ีจะสร้างคนให้เป็นคนท่ีสมบูรณ์
ตามแบบอยา่งท่ีแต่ละสังคมตอ้งการ แต่การศึกษาไม่เพียงแต่ผลิตคนตามความตอ้งการของสังคมแต่
เพียงประการเดียวเท่านั้น การศึกษายงัเปิดโอกาสและช่วยให้คนเป็นคนตามแนวท่ีแต่ละคนตอ้งการ
อีกดว้ย การอุดมศึกษานั้นเป็นความพยายามท่ีจะท าความเขา้ใจกบัคนวยัท่ีจะเป็นผูใ้หญ่ เพื่อให้คน
เหล่าน้ียอมรับแนวคิด และค่านิยมของกลุ่มหรือสังคมท่ีคนเหล่านั้นอาศยัอยู ่แต่คนท่ีจะเป็นผูใ้หญ่น้ี
ย่อมมีแนวความคิดมีจินตนาการและมีความสนใจของตนเองสูงกว่าวยัอ่ืนๆ โดยเหตุน้ีการจดั
การศึกษาส าหรับคนวยัน้ีจึงจ าเป็นจะตอ้งให้มีอิสรเสรีภาพ และความเป็นตวัเองของผูเ้รียนสูงมาก 
เพราะผูเ้รียนจะตอ้งออกไปตดัสินใจแกปั้ญหาดว้ยตวัของเขาเอง และเป็นโอกาสสุดทา้ยท่ีเขาจะอยู่
ในสถาบนัการศึกษา สถาบนัอุดมศึกษาถา้จะให้เป็นสถาบนัการศึกษามีความหมายอนัแทจ้ริงแลว้
จะตอ้งมีอิสระทางวิชาการ มีเสรีภาพในการศึกษา คน้หาความรู้ และมีความเป็นประชาธิปไตยสูง 
การด าเนินกิจกรรมของการอุดมศึกษา หรือการออกระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวกบัสถาบนัอุดมศึกษาจึง
ควรกระท าดว้ยความรอบคอบปราศจากอคติ และมีผูรู้้ท่ีมีความเขา้ใจในเร่ืองของการอุดมศึกษาเป็น
คนด าเนินการอยู่ดว้ย คนในอดีตไม่ว่าจะเป็นคนตะวนัออกหรือคนตะวนัตกดูจะเขา้ใจเร่ืองน้ีไดดี้ 
เพราะไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยพุทธศาสนาในอินเดียหรือสถาบนัอุดมศึกษาในสมยัของกรีก
โบราณนั้น ต่างก็มีอิสระในทางวิชาการของตนเองทั้งส้ิน มหาวิทยาลยัในยุคแรกของยุโรปต่างก็
เกิดข้ึนดว้ยการคน้ควา้หาความรู้อนัเป็นอิสระเกือบทั้งส้ิน การให้คนท่ีจะเป็นผูใ้หญ่ไดเ้ติบโตข้ึน
เป็นผูใ้หญ่ในสังคมอยา่งมีอิสระทางความคิด มีจินตนาการในการสร้างสรรคส์ังคม และมีความคิดท่ี
จะประดิษฐส่ิ์งใหม่ๆ  
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     การจดัการศึกษาสามารถจดัได้สามรูปแบบ คือ การศึกษาในระบบ การศึกษา
นอกระบบ และการศึกษาตามอธัยาศยั ทั้งน้ี เพื่อใหเ้ป็นไปตามความมุ่งหมายของการจดัการศึกษาท่ี
จะตอ้งเป็นไปเพื่อพฒันาคนไทยให้เป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และ
คุณธรรม มีจริยธรรมและวฒันธรรมในการด ารงชีวิต  และสามารถอยู่ร่วมกับผูอ่ื้นได้อย่างมี
ความสุข 
 
  2.1.1.4  บทบาทและหน้าทีข่องสถาบันอุดมศึกษา 
     1)  การอุดมศึกษาเป็นเร่ืองของการจดัโอกาสและสภาพแวดล้อมให้ผูเ้ รียนได้
พฒันาไปตามแนวทางของตนเอง ความเปล่ียนแปลงในสังคมย่อย สังคมใหญ่(ประเทศชาติ) และ
สังคมโลกนั้น มีความรวดเร็วและซับซ้อนเกินกว่าท่ีจะก าหนดเป็นแนวทางไดช้ดัเจน ค่านิยมและ
รูปแบบของคุณธรรมแบบใดแบบหน่ึงก็ไม่อยูค่งท่ีแน่นอนยนืยาวพอท่ีจะก าหนดให้บุคคลใดบุคคล
หน่ึงยดึถือไดต้ลอดไปหรือตลอดชีวติ การบอกหรือการสั่งสอนใหผู้เ้รียนยอมรับแบบแผน หรือการ
กระท าอยา่งใดอยา่งหน่ึงท่ีเคยท ากนัมาในอดีตนั้นไม่สามารถจะประสบผลส าเร็จดว้ยดีไดใ้นสังคม
ปัจจุบนั สถาบนัอุดมศึกษาจึงตอ้งเปล่ียนแปลงจุดมุ่งหมายและบทบาท จากการอบรมและสั่งสอน
เป็นการให้โอกาสและจดัสภาพแวดล้อมให้ผูเ้รียน การศึกษาค่านิยมและคุณธรรมควรกระท าใน
รูปแบบของการใหเ้หตุผล การเลือกสรรดว้ยหลกัการและวิธีการของการศึกษามากกวา่การโฆษณา
ชวนเช่ือ แบบแผนของสังคมควรให้มีการศึกษาค้นควา้ในรูปแบบของการเตรียมตวัและพร้อม
ส าหรับการเปล่ียนแปลง (Trainable) การให้ความรู้ในเร่ืองของสังคมและสภาพแวดล้อมควร
ด าเนินการแบบใหรู้้ขอ้เทจ็จริง และขอ้มูลต่างๆ อยา่งกวา้งขวาง ประสบการณ์ท่ีจดัให้กบัผูเ้รียนควร
เป็นอยา่งกวา้งขวางและหลายแง่หลายมุม โอกาสในการเลือกอาชีพควรมีการแนะน าช้ีแจงและให้
โอกาสส ารวจหลายๆ อย่าง รวมทั้งการให้ได้พบปะคุน้เคยกบัคนหลายๆ กลุ่ม หลายๆ วยั และ
หลายๆ แนวความคิด เพื่อผูเ้รียนจะไดเ้ลือกตดัสินใจด าเนินชีวิตความเป็นผูใ้หญ่ไดอ้ย่างเหมาะสม 
และสอดคลอ้งกบัความถนดัของตนเองและสภาพการเปล่ียนแปลงของสังคมอยา่งมีเหตุผลและเป็น
ระบบระเบียบ 
     2)  ส่งเสริมสมรรถภาพของมนุษยใ์นสังคมวงกวา้ง แนวคิดของการอุดมศึกษา
ในแง่น้ี คือ การพฒันาสติปัญญา ความคิด และความสามารถเฉพาะทางของคนในสังคมเพื่อให้เป็น
คนท่ีมีคุณค่ามีความหมายในสังคม สถาบนัอุดมศึกษาไม่ควรจะผกูขาดการส่งเสริมสมรรถภาพและ
ความรู้เฉพาะไว้แต่เพียงคนกลุ่มน้อยเท่านั้ น แต่ควรจะเปิดโอกาสให้แก่คนภายนอกด้วย 
สถาบนัอุดมศึกษาควรจะเปิดโอกาสอยา่งยุติธรรมแก่คนวยัหลงัการศึกษาระดบัมธัยมให้กวา้งขวาง
ท่ีสุด โดยเฉพาะในสภาพท่ีสังคมตอ้งการการศึกษาเป็นพื้นฐานท่ีส าคญัส าหรับการด าเนินชีวิต     
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ซ่ึงในปัจจุบนัสภาพของตลาดแรงงานตอ้งการคนท่ีมีพื้นความรู้ใหม่ๆ หรือมีทกัษะใหม่ๆ เพิ่มเติม
ข้ึน สถาบนัอุดมศึกษาควรจะมีบทบาทในดา้นน้ีดว้ยเป็นอยา่งมากเช่นกนั นอกจากการเปิดโอกาส
ในสังคมวงกวา้งแล้ว การสร้างสรรค์ก าลงัคนในอาชีพต่างๆ ก็ไม่ควรจะจ ากดัอยู่เฉพาะวิชาชีพ
ชั้นสูง (Learned Professions) เท่านั้น แต่ควรจะไดข้ยายขอบเขตของความรู้ไปเพื่ออาชีพอ่ืนๆ ดว้ย 
ทศันะน้ีอาจจะรับไดย้ากส าหรับผูท่ี้เคยชินกบัระบบเดิม แต่โดยความเป็นจริงแลว้วิชาชีพชั้นสูงนั้น
จะตดัขาดจากแรงงานและลกัษณะงานเบ้ืองตน้และเบ้ืองกลางหาไดไ้ม่ ดงัท่ีสถาบนัอุดมศึกษาท่ีจดั
สอนวิชาทางดา้นวิศวกรรมและเทคโนโลยีบางแห่งไดจ้ดัหลกัสูตรให้ผูเ้รียนเรียนรู้ทกัษะและฝีมือ
ขั้นตน้ไวใ้นหลกัสูตรขั้นสูงดว้ย การส่งเสริมสมรรถภาพของคนทุกคนในวงกวา้งเช่นน้ี อาจจะท า
ไดห้ลายทาง เช่น ท าการศึกษาคน้ควา้ จดัสอน จดัการอบรม เป็นตน้ โดยนยัน้ีหลกัสูตรจึงอาจจะมี
หลายประเภทหลายระดบัแตกต่างกนัออกไป ในบางประเทศนั้นส่งเสริมและสนบัสนุนให้อาจารย์
และนิสิตไดไ้ปร่วมงานกบัคนในโรงงาน ไร่นา หรือสังคมวงกวา้งอย่างแทจ้ริงและไดอ้าศยัคนท่ี
ท างานอยูใ่นโรงงานหรือในไร่นาช่วยสอนให้ดว้ย ในขณะเดียวกนั สถาบนัอุดมศึกษาก็ช่วยท าการ
วจิยัคน้ควา้แกปั้ญหาใหก้ารท าแบบน้ีก็คือ การยอ้นไปหาแนวคิดเดิมในอดีตท่ีเนน้ทฤษฎีและปฏิบติั
เขา้ดว้ยกนัเพื่อส่งเสริมอาชีพสาขาต่างๆ อยา่งจริงจงั 
     3)  เป็นแหล่งวิทยาการและส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาการอย่างไม่จ  ากัด
สถาบนัอุดมศึกษาไม่วา่ยคุใดสมยัใดยอ่มเก่ียวพนักบัความรู้และวิทยาการ (Knowledge) สาขาต่างๆ 
อยู่ตลอดเวลาในอดีตนั้นความรู้มกัจะไดม้าดว้ยการคิดหาเหตุผล แล้วจึงเปล่ียนมาเป็นการคิดคน้
ทางวธีิการวทิยาศาสตร์ แต่ในยคุสมยัต่างๆ ท่ีผา่นมาในอดีตนั้น การศึกษาหาความรู้ต่างๆ มกัจะถูก
จ ากดัใหศึ้กษาในขอบเขตบางอยา่งหรือถูกอิทธิพลบางอยา่งท าให้การคน้หาความรู้ต่างๆ เป็นไปได้
อยา่งเตม็ท่ี หรือไดรั้บการสนบัสนุนเฉพาะบางอยา่งในวงแคบ แต่ละเลยบางอยา่งไปเสีย ดว้ยเหตุน้ี
วิทยาการและความก้าวหน้าทางวิชาการในสถาบนัอุดมศึกษาจึงควรได้รับการสนับสนุนอย่าง
กวา้งขวางและไม่จ  ากดั ความรู้อนักวา้งขวางดงักล่าว อาจจะครอบคลุมถึงความรู้ทางวิทยาศาสตร์ 
สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ รวมทั้งผลงานทางศิลปะและความคิดดา้นต่างๆ แต่การคิดคน้ความรู้
ใหม่นั้นไม่สามารถด าเนินไปไดถ้า้ไม่มีการต่อเน่ืองกบัความรู้เก่า โดยเหตุน้ี จุดประสงคใ์นขอ้น้ีจึง
คลุมถึงการศึกษาและรักษาความรู้และวทิยาการในอดีต การศึกษาและคน้ควา้ความรู้ต่างๆ ท่ีเกิดข้ึน
ในปัจจุบนั รวมถึงการฝึกฝนคนและการวางแนวทางเพื่อส่งเสริมให้การศึกษาคน้ควา้วิทยาการไม่
หยุดอยู่กบัท่ีด้วย งานของสถาบนัอุดมศึกษาจึงเป็นงานของการสร้างสมความรู้และการบุกเบิก
ความรู้ใหม่ใหมี้ความต่อเน่ืองกนั ไม่ใช่การลอกเลียนหรือเอาตามอยา่ง 
     4)  เป็นอุปกรณ์ใหมี้การประเมินผลเพื่อการพฒันาสังคมและตวับุคคล ผูเ้รียนใน
ระดบัอุดมศึกษาส่วนมากแลว้จะไม่เรียนเพื่อหาความรู้ไปประดบับารมีหรืองานอดิเรก แต่เขาจะ
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เรียนเอาไปใชง้าน เอาไปท าประโยชน์เพื่อปรับปรุงและส่งเสริมความกา้วหนา้ของตนเองและสังคม 
จุดมุ่งหมายในขอ้น้ีครอบคลุมแนวคิดหลกั 2 ประการ คือ การประเมินผลและการพฒันา เหตุท่ี
แนวคิดหลัก 2 ประการน้ีจ าเป็นจะต้องรวมกันเป็นข้อเดียวก็เพราะว่า การท่ีเราจะพฒันาและ
ปรับปรุงส่ิงใดนั้น เราควรจะไดป้ระเมินผลส่ิงนั้นเสียก่อน ในขณะเดียวกนัเม่ือเราประเมินผลส่ิงใด
แลว้เราก็ควรน าการประเมินไปใชป้ระโยชน์ใหม้ากท่ีสุดเท่าท่ีจะมากได ้แต่การประเมินผลและการ
พฒันาในแง่น้ีควรเป็นแต่เพียงอุปกรณ์ใหมี้การพฒันากนัเองในสังคมเท่านั้น วิทยากรหรือวิทยาการ
ในสถาบนัอุดมศึกษาไม่ควรจะมีสูตรส าเร็จให้กบัสังคม แต่ควรเสนอขอ้มูล ความจริง และแนวคิด
ใหส้ังคมพิจารณาเลือกสรรและตดัสินใจเอง สถาบนัอุดมศึกษาจะด าเนินงานตามจุดมุ่งหมายน้ีไดก้็
ดว้ยความไวเ้น้ือเช่ือใจกนัระหวา่งชุมชนและสถาบนัเองเป็นหลกัส าคญั 
     5)  ความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัของชีวิต สังคม ส่ิงแวดล้อม และการศึกษา
สถาบนัอุดมศึกษาก็เช่นเดียวกบัการศึกษาระดบัอ่ืนท่ีจ าเป็นจะตอ้งเป็นส่วนหน่ึงและเป็นอนัหน่ึงอนั
เดียวกนักบัชีวติ สังคมและส่ิงแวดลอ้ม สถาบนัอุดมศึกษาท่ีจะน าการเปล่ียนแปลงและการพฒันามา
สู่สังคมไดจ้ะตอ้งเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัและสัมพนัธ์สอดคลอ้งกบัชีวิตจริงและสภาพความเป็น
จริงของสังคมนัน่คือ การเรียน การสอน การวจิยั และการบริการชุมชน ควรจะตั้งอยูบ่นพื้นฐานของ
การเขา้ใจและเห็นประจกัษ์ในสภาพของชีวิต สังคมและส่ิงแวดลอ้ม โดยเร่ิมตน้จากความจริงนั้น
ไปสู่ความกา้วหนา้ ดว้ยเหตุน้ี ค่านิยม ความเช่ือ ศิลปะและวฒันธรรมต่างๆ จึงควรมีอยู่และไดรั้บ
การส่งเสริมในสถาบนัอุดมศึกษาไปพร้อมๆ กบัระบบการเป็นอยู่ การปกครองและเศรษฐกิจดว้ย
เช่นกนั 
 
 2.1.2  ทฤษฎแีละหลกัการเกีย่วกบัการอุดมศึกษา 
   ปัจจุบนัน้ีประเทศไทยยงัไม่มีการให้ค  านิยาม ค าวา่ “ปรัชญาอุดมศึกษา” ท่ีชดัเจน การ
เขา้ใจหลกัการอุดมศึกษาตอ้งท าความเขา้ใจหมายของค าวา่ “ปรัชญาอุดมศึกษา” ซ่ึงมีผูเ้ช่ียวชาญได้
ให้ค  านิยามไวห้ลากหลาย รวมถึงการท าความเขา้ใจหลกัการอุดมศึกษาท่ีทัว่โลกมีองค์ประกอบ
เหมือนกันใน 2 เร่ือง คือ 1)  ความเป็นอิสระในการบริหารสถาบนัอุดมศึกษาท่ีปราศจากการ
แทรกแซงจากหน่วยงานภายนอกหรือถูกแทรกแซงจากหน่วยงานภายนอกนอ้ยท่ีสุด 2)  เสรีภาพใน
การแสดงความคิดเห็นทางวชิาการ 

 
  2.1.2.1  ปรัชญาอุดมศึกษา 
     ความเขา้ใจเร่ืองปรัชญาและจุดมุ่งหมายท่ีเป็นอยูใ่นปัจจุบนัค าวา่ “ปัจจุบนั” ใน
ท่ีน้ีมุ่งท่ีจะกล่าวถึงความเปล่ียนแปลงตั้งแต่สมยัก่อน เร่ิมตั้งแต่สงครามโลกคร้ังท่ี 2 เป็นตน้มาจนถึง
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จุดเร่ิมตน้ของความพยายามจะเสนอแนวคิดใหม่เพื่อสนองสังคมในระหว่างปี ค.ศ. 1960-1970 
ปรัชญาหลกัของการอุดมศึกษาในระยะสงครามโลกคร้ังท่ี 2 มาน้ี อาจจะจ าแนกพิจารณาได้เป็น     
3 แนวทางใหญ่ๆ คือ 
     1)  การอุดมศึกษา คือ การศึกษาของชนชั้นผูน้ าในสังคม ค าว่าผูน้  าในท่ีน้ีไม่ได้
หมายความแคบๆ เพียงผูป้กครองประเทศเพียง 10-20 คน แต่หมายถึงการศึกษาระดบัสูงของคน
กลุ่มหน่ึง ซ่ึงเป็นกลุ่มท่ีมีบทบาทในการด าเนินกิจการดา้นเศรษฐกิจ การเมือง สังคม หรือการศึกษา
ของสังคมหรือประเทศใดประเทศหน่ึงซ่ึงมกัจะเป็นชนกลุ่มนอ้ยในประเทศ แต่เป็นกลุ่มท่ีมีบทบาท
และมีอิทธิพลอยา่งมากในสังคม 
     2)  การอุดมศึกษา คือ การวิจยัคน้ควา้ทางวิทยาศาสตร์ (Scientific Research) 
ปรัชญาน้ีตรงกบัหนา้ท่ีของมหาวิทยาลยัท่ีนิยมกนัคือการวิจยั นัน่ก็คือสถาบนัอุดมศึกษาจะตอ้งท า
หน้าท่ีวิจยัค้นควา้ด้วย การวิจยัน้ีจะท าโดยสถาบนัท่ีมีการสอนหรือสถาบนัวิจยัโดยเฉพาะก็ได ้
จุดมุ่งหมายของอุดมศึกษาท่ีเน้นการวิจัยค้นคว้า  เพื่อค้นหาความรู้ใหม่น้ีเป็นแนวคิดท่ีต่อ
เน่ืองมาจากอดีตเช่นกนั แต่ส่ิงท่ีไดรั้บการเนน้มากยิ่งข้ึน ก็คือ การวิจยัทางวิทยาศาสตร์และการน า
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ไปประยุกตใ์ชเ้พื่อกิจการของสังคม ส่วนความสนใจทางสังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์กลบัไดรั้บความสนใจรองลงไปในสถาบนัอุดมศึกษาปัจจุบนั 
     3)  การอุดมศึกษา คือ การให้บริการแก่ชุมชน แนวคิดน้ีเป็นแนวคิดท่ีจดัไดว้่า
ใหม่มากเม่ือเทียบกบัแนวคิดอ่ืนๆ เป็นแนวคิดทางสังคมและส่ิงแวดล้อมของสถาบนัอุดมศึกษา 
เท่าท่ีเป็นมานั้นสถาบนัการศึกษากบัสถาบนัอ่ืนๆ ในสังคมแยกกนัท าหน้าท่ีโดยชดัเจนและไม่มี
ส่วนสัมพันธ์กัน ยิ่งโดยเฉพาะสถาบันอุดมศึกษาด้วยแล้ว  ในอดีตนั้ นย ังขีดวงและรักษา
ผลประโยชน์ของสถาบนัและมีแนวโน้มท่ีจะเป็นอริกบัสังคมอีกดว้ย แต่ในระยะหลงัแนวคิดเร่ิม
เปล่ียนแปลงไป 
     ศาสตราจารย ์ดร. วจิิตร  ศรีสอา้น ไดก้ล่าวถึงสถาบนัอุดมศึกษา โดยเฉพาะอยา่ง
ยิง่สถาบนัอุดมศึกษาในฐานะท่ีเป็นสถาบนัทางวชิาการ มีจุดมุ่งหมายในการสร้างสรรคแ์ละจรรโลง
ความกา้วหนา้ทางวิชาการ เพื่อใชผ้ลแห่งความกา้วหนา้ทางวิชาการนั้นกระท าภารกิจดา้นการสอน
เพื่อการผลิตบณัฑิตและบริการทางวชิาการแก่สังคมในลกัษณะต่างๆ ไดอ้ยา่งดีมีประสิทธิภาพ การ
วจิยัคน้ควา้จึงเป็นหนา้ท่ีหลกัท่ีควรไดรั้บการเนน้เป็นพิเศษ ถา้ปราศจากการวิจยัคน้ควา้เพื่อบุกเบิก
แสวงหาความรู้ใหม่แลว้ สถาบนัอุดมศึกษาอยู่ในสภาพเช่นน้ีก็จะตกอยู่ในภาวะท่ีไม่แตกต่างจาก
โรงเรียนประถมและมธัยมศึกษา ประเทศชาติก็จะขาดสถาบนัท่ีจะท าหน้าท่ีพฒันาผูน้ าทางด้าน
วิชาการ ในท่ีสุดความรู้ท่ีน ามาถ่ายทอดก็มกัจะตอ้งสั่งมาจากต่างประเทศ โดยเฉพาะจากประเทศ
ตะวนัตก ท าใหเ้กิดสภาวะความเป็นอาณานิคมทางปัญญาอยา่งท่ีประสบอยูใ่นปัจจุบนัน้ี ส่ิงท่ีมกัจะ
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ใชเ้ป็นเคร่ืองวดัสถานภาพของสถาบนัอุดมศึกษาวา่อยู่ในระดบัใดก็คือ “ความเป็นเลิศทางวิชาการ 
(Academic Excellence)” โดยถือกนัวา่ ความพยายามในการสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการเป็นอุดม
คติของสถาบนัอุดมศึกษา โดยเฉพาะมหาวทิยาลยั 
     ปัจจุบนัการจดัการศึกษาไทยยงัขาดความชดัเจนในเร่ืองปรัชญา เป้าหมาย และ
วตัถุประสงค ์สถาบนัอุดมศึกษาแต่ละสถาบนัต่างผลิตบณัฑิตท่ีสถาบนัเห็นวา่สมควรและเหมาะสม
แลว้ เม่ือพิจารณาในระดบัชาติแล้วการผลิตบณัฑิตมิใช่เพียงปรัชญา เป้าหมาย และวตัถุประสงค ์
เพื่อใหมี้ความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพไดเ้ท่านั้น แต่ยงัมีความจ าเป็นตอ้งผลิตบณัฑิต
ให้สามารถอยู่ร่วมกบัสังคมท่ีมีความหลากหลายได้ดว้ย นั้นคือ บณัฑิตตอ้งสามารถปรับเปล่ียน
ตนเองในเร่ืองเก่ียวกบัพฤติกรรมใหมี้คุณธรรม จริยธรรม มีความรอบรู้ และอ่ืนๆ เพื่อเป็นส่วนหน่ึง
ของสังคมรอบรู้ และน าพาประเทศใหมี้การพฒันาต่อไป 
     ผูท้รงคุณวุฒิจากหลายภาคส่วนของสังคม เห็นวา่ บณัฑิตในอุดมคติ คือ บณัฑิต
ท่ีสามารถแสวงหาความรู้ได้อย่างต่อเน่ือง มีความคิดเชิงสร้างสรรค์ บริหารเวลาเก่ง มีวินัย              
มีจริยธรรม รู้จกัธรรมชาติ รู้จกัความยากไร้ มีศีล สมาธิ อนัก่อให้เกิดปัญญา ซ่ึงสามารถสรุป
คุณลกัษณะของบณัฑิตออกไดเ้ป็นปรัชญากลุ่มใหญ่ 5 กลุ่ม6 คือ 
     (1)  อุดมคตินิยม บณัฑิตมีคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบ เป็นฐาน
หลกัส าคญั รวมถึงองค์ประกอบในเร่ืองอุดมคติ และความเช่ือต่างๆ ท่ีเป็นองคป์ระกอบของความ
เป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ 
     (2)  ปัญญานิยม บณัฑิตสามารถน าปัญญาไปใชไ้ดอ้ยา่งเหมาะสมเป็นประโยชน์
ต่อตนเองและสังคมเป็นส าคญั การอุดมศึกษาตอ้งมุ่งส่งเสริมปัญญาของผูเ้รียนให้ไดอ้ยา่งสมบูรณ์
เพียงพอ 
     (3)  ชุมชนนิยม บณัฑิตรู้และเขา้ใจชุมชนและสังคมท่ีตนเองอยู่ เขา้ใจเหตุผล
ท่ีมา สภาพการณ์และปัญหาของชุมชน มีจิตส านึกทางสังคมและมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
สามารถเช่ือมโยงเร่ืองท่ีเรียนกบัปัญหาของสังคมไดอ้ยา่งดี 
     (4)  ปฏิบติันิยม บณัฑิตมีคุณสมบติัสอดคลอ้งกบัความตอ้งการและความจ าเป็น
ของงาน พร้อมท่ีจะท างานได้ในสภาพของการเปล่ียนแปลง โดยมีความรู้พื้นฐานท่ีครบถ้วน      
รอบดา้น เพียงพอ และน าไปประยกุตใ์ชง้านไดจ้ริง 

                                                 

 6  ไพฑูรย ์ สินลารัตน์ และคณะ.  (2548).  กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาของประเทศไทย
(รายงานการวจิยั).  หนา้ 20-30.   
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     (5)  เทคโนโลยีนิยม บณัฑิตสามารถใช้เทคโนโลยีเพื่อประโยชน์ของการเรียนรู้ 
การศึกษาคน้ควา้ การท างานและการพฒันางานให้กา้วหน้ายิ่งๆ ข้ึนไป ในขณะเดียวกนัก็สามารถ
พฒันาและสร้างนวตักรรมจากเทคโนโลยปีระเภทต่างๆ ได ้
     แนวความคิดเ ก่ียวกับปรัชญาอุดมศึกษา  ได้มีผู ้ทรงคุณวุฒิ  ราชบัณฑิต                 
นักปรัชญา นักคิด นักวิจารณ์ ซ่ึงเป็นท่ียอมรับทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติได้ให้
ความเห็นไว้7 ดงัน้ี 
     พระพรหมคุณาภรณ์ เห็นว่า มนุษยมี์ความตอ้งการพื้นฐาน คือ ความตอ้งการท่ี
จะพฒันาชีวิตหรือการมีชีวิตท่ีดี การศึกษาเป็นการพฒันาชีวิต ความสุข และสามารถสนองความ
ตอ้งการของมนุษย ์มนัเป็นการพฒันาทุกดา้น เพื่อใหชี้วติเป็นอยูดี่ยิ่งข้ึน การศึกษาตอ้งพฒันาคนไป
ในทางสนองความต้องการท่ีเป็นกุศลแล้ว จะท าให้เกิดการพฒันาความอยากรู้ การสร้างสรรค ์      
ทุกอยา่งจะท าดว้ยความสุขหมด 
     ศาสตราจารยว์จิิตร  ศรีสอา้น เห็นวา่ การอุดมศึกษาเป็นการพฒันาคนให้เป็นคน
ท่ีสมบูรณ์ในเชิงของความเรืองปัญญา คุณธรรม ให้เป็นคนท่ีสามารถเขา้สู่อาชีพการงานท่ีตอ้งการ
ได ้
     ดร.อาจอง  ชุมสาย ณ อยุธยา เห็นวา่ การศึกษาในปัจจุบนัเป็นการศึกษาเก่ียวกบั
ธรรมชาติส่ิงแวดลอ้ม เป็นการท่ีเราจะพยายามเขา้ใจกบัทุกส่ิงทุกอยา่งท่ีอยูร่อบตวัเรา แต่เราขาดมิติ
ในการศึกษาตวัเอง 
     ภราดาประทีป ม.โกมลมาศ เห็นว่า อุดมศึกษา คือ การแสวงหาความจริงและ
ความรู้ 
     ดร.วิชยั  ตนัศิริ  เห็นวา่ การศึกษาเป็นการสร้างความรู้ ขยายความรู้ เพื่อความรู้ 
(Knowledge for it own sake) และเป็นการปลดปล่อยใหใ้จของคนเป็นอิสระจากความโง่เขลา อิสระ
จากขอ้จ ากดัต่างๆ หรือสร้างความอิสรเสรีภาพของจิตใจของมนุษยท่ี์เรียกวา่ Emancipations of the 
mind 
     ผูช่้วยศาสตราจารยว์รยุทธ  ศรีวรกุล เห็นวา่ การศึกษาตอ้งสามารถสร้างคนให้
เป็นคนเก่ง มีเหตุผล(ภาวะทางปัญญา) และเป็นคนดี (ภาวะทางจิตวญิญาณ) 
     ขอ้เสนอแนะจากการสรุปการสัมมนา เร่ือง “ปรัชญาการอุดมศึกษาไทย” ว่า
ปรัชญาการศึกษาไทยในภาพรวมสมควรจะมีองค์ประกอบและเน้ือหาครอบคลุมประการใด อยา่ง
ใด โดยไดก้ าหนดเป็นบทบญัญติั 7 ประการ ของ “ปรัชญาการอุดมศึกษาไทย” ดงัต่อไปน้ี  

                                                 
7  ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.  (2552).  ปรัชญาการอุดมศึกษา.  หนา้ 15. 

 

DPU



        20 

     สถาบนัอุดมศึกษาไทยมีปรัชญา เป้าหมาย วตัถุประสงค ์แนวทาง ในการบริหาร
จดัการและการด าเนินงานตามภารกิจของสถาบนัอุดมศึกษาเพื่อมุ่ง ผลิตบณัฑิตทุกระดบั  
     (1)  ให้ไดรั้บคุณวุฒิเป็นท่ียอมรับในระบบการอุดมศึกษาท่ีเป็นสากล  มีระบบ
ของสถานศึกษาในการด าเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  ตรงกบัความตอ้งการและความ
คาดหวงัของประเทศ ของผูป้ระกอบการท่ีมีความแตกต่างและหลากหลาย 
     (2)  มีคุณธรรม จริยธรรม อนัรวมถึงการรู้และเขา้ใจ การรักษา และประพฤติตาม
ขนบธรรมเนียมประเพณีอนัดีของไทย 
     (3)  ใหมี้วฒันธรรม และอารยธรรมท่ีเป็นสากล อาทิ การรักษาระเบียบวินยั การ
ให้เกียรติผูอ่ื้น การตรงต่อเวลา มีความซ่ือสัตยสุ์จริต มีความโอบออ้มอารีสามารถท างานไดท้ั้งเป็น
ผูน้ าและผูต้าม ตามสถานการณ์ท่ีเหมาะสม เป็นตวัอยา่งอนัดีของสังคม และประจกัษใ์นคุณค่าของ
ส่ิงเหล่าน้ีวา่ เป็นสัญลกัษณ์ของผูพ้ฒันาและสร้างสรรค ์อนัเป็นฐานส าคญัในการพฒันาสังคมและ
เศรษฐกิจของประเทศ 
     (4)  ใหมี้ความสนใจใฝ่รู้อยา่งต่อเน่ือง ตรงกบัคุณลกัษณะของผูเ้รียนรู้ตลอดชีวิต
สามารถอภิปรายโตต้อบดว้ยเหตุผลท่ียอมรับได้ รู้และเขา้ใจ รวมทั้งสามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์
ปัญหา หรือค าถามเพื่อใหไ้ดค้  าตอบท่ีมีเหตุผล 

     (5)  เป็นตวัอย่างของผูมี้ความรู้ในสังคมอารยะและเป็นส่วนส าคญัของสังคม
และหน่วยงานเรียนรู้และนวตักรรม 

     (6)  ใหมี้ความมุ่งมัน่และมีส่วนร่วมในสังคมประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริย์
เป็นประมุข 
     (7)  ให้มีส่วนร่วมในการด า เนินกิจกรรมในเชิงพาณิชย์ท่ีมหาวิทยาลัย/
สถาบนัอุดมศึกษาด าเนิน 

     พระราชบัญญัติจัดตั้ งสถาบันอุดมศึกษา ต่างๆ  ทั้ ง ท่ี เ ป็นส่วนราชการ 
มหาวทิยาลยัในก ากบั รวมถึงสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน ไม่ไดมี้การก าหนดปรัชญาการอุดมศึกษาไว้
แต่อยา่งใด แต่ไดก้ าหนดวตัถุประสงคข์องสถาบนัอุดมศึกษาต่างๆ ไว ้ดงัน้ี 
     สถาบนัอุดมศึกษาเอกชนเป็นสถานศึกษาและวิจยั มีวตัถุประสงค์ในการให้
การศึกษาส่งเสริมวชิาการและวชิาชีพชั้นสูง ท าการสอน ท าการวจิยั ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม 
และท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรมของชาติ8 

                                                 
8  พระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546, มาตรา 8. 
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     มหาวิทยาลัยเป็นสถานศึกษาและวิจัย มีวตัถุประสงค์ให้การศึกษาส่งเสริม
วิชาการ และวิชาชีพชั้นสูง ท าการสอน ท าการวิจยั ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และทะนุบ ารุง
ศิลปวฒันธรรมของชาติ9 
     มหาวิทยาลัยเป็นสถานศึกษาและวิจัย มีวตัถุประสงค์ให้การศึกษาส่งเสริม
วิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ท าการสอน ท าการวิจยัให้บริการทางวิชาการแก่สังคมและทะนุบ ารุง
ศิลปวฒันธรรม10 
     มหาวิทยาลยัเป็นสถานศึกษาทางวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ซ่ึงพระบาทสมเด็จ
พระปรเมนทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงประดิษฐานข้ึน เพื่อเป็นอนุสาวรีย ์         
สมพระเกียรติแห่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจา้อยู่หัว มี
วตัถุประสงค์ท่ีจะบุกเบิกแสวงหาและเป็นคลงัความรู้ให้การศึกษา ส่งเสริม ประยุกต์ และพฒันา
วิชาการ และวิชาชีพชั้นสูง สร้างบณัฑิตวิจยั เป็นแหล่งรวมสติปัญญา และบริการทางวิชาการแก่
สังคม รวมทั้งสืบสานทะนุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 
     มหาวิทยาลัยมุ่งหวังให้บัณฑิตของมหาวิทยาลัยมีคุณธรรมก ากับความรู้ 
เพียบพร้อมดว้ยสติปัญญาและจริยธรรม ใฝ่รู้ กอปรดว้ยวิจารณญาณ จิตใจเสียสละ และความส านึก
รับผดิชอบต่อส่วนรวม11 
     มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพฒันาท้องถ่ินท่ีเสริมสร้างพลัง
ปัญญาของแผน่ดิน ฟ้ืนฟูพลงัการเรียนรู้ เชิดชูภูมิปัญญาของทอ้งถ่ิน สร้างสรรคศิ์ลปวิทยาพื่อความ
เจริญกา้วหนา้อยา่งมัน่คงและย ัง่ยืนของปวงชน มีส่วนร่วมในการจดัการ การบ ารุงรักษา     การใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างสมดุลและย ัง่ยืน โดยมีวตัถุประสงค์ให้
การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ท าการสอน วิจยั ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม 
ปรับปรุง ถ่ายทอด และพฒันาเทคโนโลยี ทะนุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม ผลิตครูและส่งเสริม   
วทิยฐานะครู12  
     มหาวิทยาลยัเป็นสถาบนัอุดมศึกษาดา้นวิชาชีพและเทคโนโลยี มีวตัถุประสงค์
ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงท่ีเน้นการปฏิบติั ท าการสอน ท าการวิจยั ผลิตครู
วิชาชีพ ให้บริการวิชาการในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่สังคม ทะนุบ ารุงศิลปะและ

                                                 
9  พระราชบญัญติัมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2531, มาตรา 7. 
10  พระราชบญัญติัมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2543, มาตรา 7. 

 11  พระราชบญัญติัจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั พ.ศ. 2551, มาตรา 7. 
 12  พระราชบญัญติัมหาวทิยาลยัราชภฏั พ.ศ. 2547, มาตรา 7. 
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วฒันธรรม และอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม โดยให้ผูส้ าเร็จอาชีวศึกษามีโอกาสในการศึกษาต่อดา้นวิชาชีพ
เฉพาะทางระดบัปริญญาเป็นหลกั13 
     มหาวิทยาลยัเป็นสถานศึกษาและวิจยัแบบตลาดวิชา ท่ีผูศึ้กษาสามารถศึกษาได้
ดว้ยตนเองโดยไม่จ  าตอ้งมาเขา้ชั้นเรียนท่ีมหาวิทยาลยัจดัให้ ทั้งน้ี โดยมีวตัถุประสงค์ให้การศึกษา 
ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ท าการสอน ท าการวิจยั ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และ
ทะนุบ ารุงศิลปวฒันธรรม14 

     จากการก าหนดวตัถุประสงค์ของสถาบนัอุดมศึกษาดงักล่าวขา้งตน้ ผูเ้ขียนเห็น
ว่า วตัถุประสงค์ของสถาบนัอุดมศึกษามีความคลา้ยคลึงกนั แต่ได้คงไวซ่ึ้งเอกลกัษณ์ของตนเอง 
เช่น มหาวทิยาลยัราชภฎัเป็นสถาบนัท่ีมุ่งผลิตครู มหาวทิยาลยัรามค าแหงเป็นสถาบนัท่ีให้การศึกษา
แบบตลาดวิชา ผูเ้รียนไม่จ  าเป็นตอ้งเขา้ชั้นเรียน เป็นตน้ ซ่ึงวตัถุประสงค์ของสถาบนัอุดมศึกษา
ต่างๆ เป็นการอบรมผูเ้ขา้ศึกษาให้เกิดผลตามปรัชญาอุดมศึกษา หรือกล่าวอีกนยัหน่ึงคือ การท าส่ิง
ท่ีเป็นนามธรรมใหเ้ป็นรูปธรรมนั้นเอง  
 
  2.1.2.2  ความเป็นอสิระในการบริหารสถาบันอุดมศึกษา 
     สถาบนัอุดมศึกษาจะสามารถด าเนินภารกิจให้บรรลุตามความมุ่งหมาย และท า
หน้า ท่ีหลักด้านการสอน การวิจัย  บริการทางวิชาการแก่สังคมและท านุบ า รุงส่ง เสริม
ศิลปวฒันธรรม ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ การด าเนินงานของสถาบนัอุดมศึกษาจ าเป็นตอ้งยึดมัน่ใน
หลักการส าคญั 2 ประการ คือ ความเป็นอิสระในการด าเนินงาน (Autonomy) และเสรีภาพทาง
วชิาการ (Academic Freedom) 
     สถาบนัอุดมศึกษาจะต้องมีความเป็นอิสระในการด าเนินกิจการภายในเป็น
เอกเทศ โดยมีการแทรกแซงและควบคุมจากหน่วยงานภายนอกนอ้ยท่ีสุด สถาบนัอุดมศึกษาจะตอ้ง
อยูใ่นระบบปกครองตนเอง (Self Government) ทั้งน้ี เพื่อให้สามารถท าหนา้ท่ีไดส้มบูรณ์เต็มท่ีตาม
ลกัษณะความจ าเป็นของสถาบนัทางวชิาการชั้นสูง 
     ปัญหาเร่ืองความเป็นอิสระน้ี เป็นปัญหาพิเศษของสถาบนัอุดมศึกษาในประเทศ
ไทย ส่วนประเทศเสรีประชาธิปไตย เช่น สหรัฐอเมริกาและองักฤษ สถาบนัอุดมศึกษามีความเป็น
อิสระในการด าเนินกิจการแบบปกครองตนเองสูงมากทั้งๆ ท่ีเป็นสถาบนัอุดมศึกษาของรัฐ ประเทศ
ไทยถือวา่สถาบนัอุดมศึกษาส่วนใหญ่เป็นส่วนหน่ึงของระบบราชการ สถาบนัอุดมศึกษาของรัฐแต่
ละแห่งมีฐานะเทียบเท่ากรมตอ้งปฏิบติัการภายในกรอบของระเบียบบริหารราชการแผน่ดิน โดยท่ี
                                                 

 
13  พระราชบญัญติัมหาวทิยาลยัราชมงคล พ.ศ. 2548, มาตรา 7. 

 14  พระราชบญัญติัมหาวทิยาลยัรามค าแหง พ.ศ. 2541, มาตรา 7. 
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คณาจารยมี์ฐานะเป็นขา้ราชการพลเรือน ในสถานการณ์เช่นน้ี แมจ้ะมีความพยายามท่ีจะส่งเสริมให้
สถาบนัอุดมศึกษามีความคล่องตวั ในการบริหารกิจการภายในมากข้ึนกว่าหน่วยราชการอ่ืนๆ        
ก็ตาม แต่ก็ยงัห่างไกลจากสภาพของการเป็นระบบอิสระตามลกัษณะความจ าเป็นของสถาบนัทาง
วชิาการ 
     ปัจจุบนัไดมี้การพูดถึงความเป็นอิสระของสถาบนัอุดมศึกษากนัมาก และได้มี
การตีความหมายกนัไปต่างๆ นานา รัฐบาลทุกรัฐบาลได้ก าหนดแนวนโยบายเก่ียวกบัความเป็น
อิสระของสถาบนัอุดมศึกษาไวเ้ป็นประการส าคญัประการหน่ึงเสมอ แต่ในทางปฏิบติัยงัมิได้
ด าเนินการให้บรรลุเป้าหมาย เร่ืองความเป็นอิสระของสถาบนัอุดมศึกษานั้น น่าจะไดมี้การก าหนด
หลกัการและขอบเขตกนัให้ชดัเจน มิฉะนั้นจะเกิดการตีความหมายกนัตามใจชอบและเกิดความ
สับสนข้ึนได ้ซ่ึงศาสตราจารย ์ดร.วจิิตร  ศรีสอา้น มีความเห็นวา่ ความเป็นอิสระน้ี หมายถึง “ความ
รับผดิชอบการด าเนินกิจการภายในของสถาบนัอุดมศึกษา โดยปราศจากการควบคุมหรือแทรกแซง
จากอิทธิพลภายนอก” กล่าวคือ ให้สถาบนัอุดมศึกษาวินิจฉัยและด าเนินการเร่ืองภายในต่างๆ 
ส้ินสุดในระดบัสถาบนัอุดมศึกษาเองให้มากท่ีสุด ในลกัษณะของการปกครองตนเอง ความเป็น
อิสระในการด าเนินงานท่ีส าคญัๆ ไดแ้ก่ การก าหนดและควบคุมมาตรฐานการศึกษา การคดัเลือก   
ผูเ้ขา้ศึกษา การบริหารบุคลากร และการบริหารการเงิน การให้ความเป็นอิสระในการด าเนินงานน้ี
ไม่ไดห้มายความว่า เป็นการให้อภิสิทธ์ิแก่สถาบนัอุดมศึกษาแต่เป็นการเพิ่มภาระความรับผิดชอบ 
เพื่อให้สถาบนัอุดมศึกษาสามารถด าเนินภารกิจไดเ้ต็มท่ี และสามารถตอบสนองความตอ้งการของ
สังคมไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ความจ าเป็นท่ีรัฐจะตอ้งควบคุมเพื่อให้สถาบนัอุดมศึกษาสนองตอบ
ต่อความตอ้งการของประเทศชาตินั้น ก็ยงัจ  าเป็นตอ้งมีอยู ่แต่ควรเป็นเร่ืองนโยบายและแผนงานการ
จดัสรรทรัพยากรสนบัสนุนและการก าหนดใหมี้มาตรฐานร่วมบางอยา่งเท่าท่ีจ  าเป็น ในระบบอิสระ
น้ี ความสัมพนัธ์ระหว่างรัฐกบัสถาบนัอุดมศึกษาก็จะเป็นไปในลกัษณะท่ีรัฐท าหน้าท่ีสนบัสนุน 
และใชก้ารสนบัสนุนทางดา้นการเงินเป็นมาตรการควบคุมไปดว้ย ส่วนสถาบนัอุดมศึกษาท าหนา้ท่ี
ควบคุมดูแลและด าเนินงานภายในสถาบนัอุดมศึกษา ตามภารกิจท่ีไดรั้บมอบหมายจากสังคม โดยมี
การจดัระบบบริหารภายในท่ีมีบุคคลหลายฝ่ายเขา้ร่วมรับผดิชอบด าเนินงาน 
 
  2.1.2.3  เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นเชิงวชิาการ 
     เสรีภาพทางวิชาการน้ี หมายถึง เสรีภาพของสมาชิกสถาบนัอุดมศึกษา ได้แก่ 
คณาจารยแ์ละนิสิตนกัศึกษา ในการด าเนินกิจกรรมทางวิชาการ ทั้งดา้นการเรียนการสอนและการ
วิจยัคน้ควา้ การเน้นหลกัการด้านเสรีภาพทางวิชาการ ก็เพื่อท่ีจะช่วยส่งเสริมและสนับสนุนให้
คณาจารยแ์ละนิสิตนกัศึกษาสามารถปฏิบติัภารกิจตามบทบาทและหนา้ท่ีท่ีพึงกระท าไดเ้ต็มท่ี ทั้งน้ี 
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เพื่อเป็นหลกัประกนัในการประกอบภารกิจด้านวิชาการ มากกว่าท่ีจะเป็นอภิสิทธ์ิอนัปราศจาก
ความรับผดิชอบ 
     หลักการเก่ียวกับเสรีภาพทางวิชาการท่ีใช้กันอยู่ในมหาวิทยาลัยในประเทศ
ตะวนัตก มกัจะประกอบดว้ยเสรีภาพทางวิชาการของบุคคลและเสรีภาพทางวิชาการของสถาบนั   
ในระดับบุคคลเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวพนักับความสัมพนัธ์ระหว่างอาจารย์กับผูร่้วมงาน เช่น นิสิต 
นักศึกษาและกับสถาบนัท่ีอาจารย์นั้นๆ สังกัดอยู่ ในระดับสถาบนัเป็นเร่ืองของความสัมพนัธ์
ระหวา่งสถาบนัอุดมศึกษานั้นๆ กบัสังคม และกบัหน่วยงานรัฐบาล 
     เสรีภาพทางวิชาการระดบับุคคลมุ่งท่ีจะส่งเสริมให้แต่ละคนท าหนา้ท่ีไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพตามลกัษณะงานของสถาบนัอุดมศึกษา รวมทั้งการส่งเสริมให้มีส่วนในการก าหนด
นโยบายส าคัญๆ ของสถาบันอุดมศึกษา ทั้ งน้ี  เพื่อความก้าวหน้าทางวิชาการและเพื่อให้
มหาวทิยาลยัใชค้วามกา้วหนา้ทางวชิาการตอบสนองความตอ้งการของสังคมไดเ้ป็นอยา่งดีดว้ย 
     เสรีภาพดา้นการบริหารงานบุคคล หมายถึง เสรีภาพในการจัดระบบบริหารงาน
บุคคลท่ีเหมาะกบัลกัษณะงานของสถาบนัอุดมศึกษา เช่น การก าหนดอตัราเงินเดือน การคดัเลือก 
การบรรจุแต่งตั้ง การพิจารณาความดีความชอบ การวางเกณฑ์มาตรฐานการเข้าสู่ต าแหน่งทาง
วิชาการและการรักษาวินัย เ ป็นต้น ในประเทศท่ีให้ สถาบันอุดมศึกษาเป็นระบบอิสระ 
สถาบันอุดมศึกษาก็จะมีการบริหารบุคลากรเป็นเอกเทศจากระบบราชการ ทั้ งน้ี  เพื่อให้
สถาบนัอุดมศึกษาสามารถดึงดูดนกัวิชาการชั้นดีเขา้สู่ระบบและรักษาไวไ้ดโ้ดยท่ีระบบบริหารงาน
บุคคลของสถาบนัอุดมศึกษาสามารถแข่งขนักบัหน่วยงานของรัฐและธุรกิจเอกชนอ่ืนๆ ได ้
     เสรีภาพดา้นการก าหนดหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา เป็นเสรีภาพท่ีสัมพนัธ์
สืบเน่ืองกับเสรีภาพประการแรก กล่าวคือ เม่ือสถาบันอุดมศึกษามีบุคลากรเป็นนักวิชาการท่ี
สามารถเป็นแหล่งรวมผูรู้้ผูเ้ล่นในวิทยาการแขนงต่างๆ ความจ าเป็นท่ีจะต้องอาศยัหน่วยงาน
ภายนอกเป็นผูก้  าหนดหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษาก็ย่อมหมดไป ตามสภาพความเป็นจริง
หน่วยงานภายนอก ไม่มีผูท้รงคุณวุฒิเท่าเทียมกบัสถาบนัอุดมศึกษาท่ีจะท าหนา้ท่ีก าหนดหลกัการ
และมาตรฐานการศึกษาได้ดีเท่ากับนักวิชาการของสถาบันอุดมศึกษาเอง เสรีภาพในการจัด
หลักสูตรและทดลองการสอนแบบต่างๆ เป็นหลักประกันประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ
การศึกษาระดบัอุดมศึกษา 
     เส รีภาพด้านการ รับนัก ศึกษา  เ ป็น เส รีภาพทางวิช าการ ท่ีส าคัญของ
สถาบนัอุดมศึกษาประการหน่ึง ซ่ึงสถาบนัอุดมศึกษาจะตอ้งใชเ้สรีภาพอยา่งมีความรับผิดชอบ โดย
หลกัปฏิบติัแลว้ถือว่าการรับนักศึกษาเป็นความรับผิดชอบของสถาบนัอุดมศึกษาแต่ละแห่งท่ีจะ
ก าหนดหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีเหมาะสม โดยปกติมกัจะถือเอาความเสมอภาคและความเหมาะสม
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ทางด้านวิชาการเป็นหลักในการก าหนดเกณฑ์การรับนักศึกษา ไม่ว่าสถาบนัอุดมศึกษาจะใช้
หลกัเกณฑแ์ละวธีิการคดัเลือกอยา่งไรก็ตาม หลกัเกณฑ์และวิธีการนั้นจะตอ้งให้ความเป็นธรรมแก่
ผูป้ระสงค์จะรับโอกาสทางการศึกษาระดบัน้ีอย่างเสมอหน้า ในบางระบบอาจจดัให้มีการสอบ
คดัเลือกรวม หรือมีหน่วยประสานงานกลางข้ึนด าเนินการรับสมคัรและคดัเลือก แต่เสรีภาพในการ
รับก็ยงัอยูท่ี่สถาบนัอุดมศึกษา หน่วยประสานงานกลางหรือการสอบคดัเลือกรวมจดัข้ึนเพื่อความ
สะดวกของผูส้มคัร และเพื่อเป็นการประหยดัเวลาและค่าใช้จ่ายโดยไม่จ  ากดัสิทธิและเสรีภาพใน
การรับนกัศึกษาของสถาบนัอุดมศึกษาแต่ประการใด 
     เสรีภาพทางการสอนและวิจยั เสรีภาพทางด้านน้ีเป็นหัวใจของเสรีภาพทาง
วิชาการ ทั้งน้ี เพราะสถาบนัอุดมศึกษาเป็นศูนย์กลางความคิดและวิทยาการ ความก้าวหน้าทาง
วิชาการจะเกิดไม่ได้ ถ้าหากปราศจากเสรีภาพในการวิจัยและการสอน เสรีภาพทางด้านน้ีจึง
ครอบคลุมทั้งคณาจารยแ์ละนิสิตนกัศึกษาในการท่ีจะแสวงหาความรู้และความจริง โดยปราศจาก
การกา้วก่ายและควบคุมจากอ านาจภายนอก ปัญหาเก่ียวกบัเสรีภาพทางดา้นน้ีมกัจะอยูท่ี่ความสมดุล
ระหว่างการสอนและการวิจยั มหาวิทยาลยัจะตอ้งพยายามรักษาดุลยภาพระหว่างการสอนและ   
การวิจยัเอาไวใ้ห้ได ้ในบางสังคมสถาบนัอุดมศึกษาเน้นการวิจยัจนกระทัง่ละเลยภารกิจทางดา้น  
การสอนและในบางสังคมโดยเฉพาะประเทศไทย สถาบนัอุดมศึกษามกัจะเนน้ความส าคญัทางด้าน
การสอนจนกระทั่งละเลยภารกิจทางด้านการวิจัยและค้นคว้า เพื่อให้การด าเนินงานของ
สถาบนัอุดมศึกษามีความเป็นอิสระและมีเสรีภาพทางวิชาการเต็มท่ี โดยสามารถตอบสนองความ
ตอ้งการของสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในประเทศตะวนัตกหลายประเทศ เช่น องักฤษและ
สหรัฐอเมริกา จึงไดจ้ดัวางระบบการอุดมศึกษาโดยส่งเสริมให้สถาบนัอุดมศึกษาต่างๆ ของรัฐเป็น
ระบบอิสระ มีสภามหาวิทยาลยั ซ่ึงประกอบดว้ยบุคคลภายนอกเป็นส่วนใหญ่ เป็นองค์กรบริหาร
กิจการภายในสูงสุด ส่วนท่ีสถาบันอุดมศึกษายงัเก่ียวพันกับรัฐบาลอยู่ก็คือทางด้านการเงิน 
เ น่ืองจากสถาบัน อุดมศึกษาของรัฐย ังต้อง รับความช่วย เหลือทางด้านการเ งินจาก รัฐ                       
การประสานงานระหว่างรัฐบาลกบัสถาบนัอุดมศึกษา จึงมกัจะกระท าในรูปท่ีมีหน่วยงานกลาง
ระหวา่งรัฐบาลและสถาบนัอุดมศึกษาข้ึน เช่น ในระบบองักฤษ ก็จดัให้มีคณะกรรมการจดัสรรเงิน
อุดหนุนมหาวิทยาลัย (University Grant Committee) ท าหน้าท่ีเป็นส่ือกลางระหว่างรัฐบาลกับ
สถาบันอุดมศึกษาโดยประมวลความต้องการของสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ ด้านการเงิน                
แลว้เสนอแนะต่อรัฐบาลก าหนดวงเงินอุดหนุนสถาบนัอุดมศึกษา คณะกรรมการน้ีท าหนา้ท่ีจดัสรร
เ งินให้แ ก่สถาบันอุดมศึกษา ต่างๆ  ในลักษณะเป็นเ งินก้อน (Block Grant) ทั้ ง น้ี  เพื่ อให้
สถาบนัอุดมศึกษาต่างๆ มีอิสระในการใช้จ่ายเงิน เพื่อด าเนินภารกิจภายในของสถาบนัแต่ละแห่ง 
ส่วนในสหรัฐอเมริกา อ านาจการบริหารงานสถาบันอุดมศึกษาส่วนใหญ่อยู่กับสภาสถาบัน          
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แต่ละแห่ง ซ่ึงมกัจะประกอบดว้ยบุคคลภายนอกอาชีพต่างๆ มีลกัษณะเป็น Lay Board จึงถือไดว้่า
สถาบนัอุดมศึกษาอยูใ่นความควบคุมดูแลของประชาชนโดยแท ้ความสนบัสนุนทางการเงินส่วน
ใหญ่มาจากรัฐท่ีสถาบนัอุดมศึกษานั้นๆ ตั้งอยู่ และมกัจะเป็นงบประมาณราย 2 ปี ท่ีมีลกัษณะเป็น
เงินอุดหนุนเป็นกอ้นเช่นเดียวกนักบัคณะกรรมการจดัสรรเงินอุดหนุนสถาบนัอุดมศึกษาในองักฤษ 
สภาสถาบนัในสหรัฐอเมริกาจึงเป็นเสมือนกนัชนระหวา่งรัฐบาลกบัสถาบนัอุดมศึกษา ถือไดว้า่ใน
ระบบเช่นน้ีสถาบนัอุดมศึกษามีความเป็นอิสระในการด าเนินงานและมีเสรีภาพทางวิชาการสูง     
ท าใหเ้กิดความเจริญกา้วหนา้ทางการศึกษาระดบัน้ีเป็นอยา่งมาก 
     จะเห็นได้ว่า เร่ืองของเสรีภาพทางวิชาการข้ึนอยู่กับปัจจัยทางด้านการเมือง 
สังคมและวฒันธรรมของประเทศต่างๆ ในระยะเร่ิมตน้เสรีภาพทางวิชาการเป็นเง่ือนไขส าคญั
ส าหรับการด าเนินภารกิจด้านวิชาการของคณาจารยแ์ละนักศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษา ต่อมาได้
ขยายขอบข่ายครอบคลุมถึงเสรีภาพด้านต่างๆ ทั้งส่วนบุคคลและส่วนสถาบนัแต่ยงัจ ากัดอยู่ใน
กรอบของการด าเนินงานภายในสถาบนัอุดมศึกษาเท่านั้น ในปัจจุบนัเสรีภาพทางวชิาการโดยเฉพาะ
ในแง่ เส รีภาพส่วนบุคคลมักจะรวมความถึง เส รีภาพในการแสดงออกทั้ งในและนอก
สถาบนัอุดมศึกษา ซ่ึงครอบคลุมไปถึงนิสิตนักศึกษาด้วย ในประเทศท่ีมีสมาคมวิชาชีพส าหรับ
อาจารยม์หาวทิยาลยั สมาคมดงักล่าวจะมีการก าหนดขอบข่ายของสิทธิและเสรีภาพทางวิชาการของ
คณาจารยไ์วอ้ยา่งกวา้งขวาง และใชเ้ป็นแรงกระตุน้ส าคญัในวงการสถาบนัอุดมศึกษาท่ีจะให้มีการ
ยอมรับเสรีภาพทางวชิาการเหล่าน้ี การจดัระบบบริหารงานบุคคลให้มีสถานภาพถาวร ในแง่หน่ึงก็
ถือเป็นหลกัประกนัในเสรีภาพทางวิชาการส่วนบุคคลของคณาจารยด์ว้ย เพราะในการจา้งบุคลากร
ด้านวิชาการนั้น จะมีช่วงเวลาปฏิบติังานชั่วคราวต่อสัญญาเป็นรายปีอยู่ระยะหน่ึง เพื่อทดสอบ         
การปฏิบติัหนา้ท่ี เม่ือประเมินผลพอใจแลว้ก็จะให้สถานภาพถาวร ซ่ึงเป็นการจา้งถาวรท่ีจะส้ินสุด
การจา้งเม่ือเกษียณอายุหรือเม่ือลาออก การจะเลิกจา้งในระยะหลงัจากไดส้ถานภาพแลว้กระท าได้
ยาก นอกจากผูน้ั้นจะกระท าผิดอยา่งร้ายแรง คณาจารยท่ี์ไดส้ถานภาพถาวรทางวิชาการ ก็คือ ไม่วา่
เสรีภาพทางวิชาการจะมีขอบเขตกว้างขวางแค่ไหน ผู ้ใช้ เส รีภาพทางวิชาการก็ต้อง มี                 
ความรับผิดชอบต่อการใช้เสรีภาพนั้ นๆ ในกรอบของกฎหมายหาได้อยู่ เหนือกฎหมายไม่            
เม่ือเสรีภาพทางวชิาการเป็นเง่ือนไขท่ีจ าเป็นส าหรับความกา้วหนา้ทางวิชาการ เสรีภาพหลกัจึงควร
จะอยูท่ี่การสอนและการวจิยัคน้ควา้เป็นประการส าคญั 
 
 2.1.3  บทบาทของรัฐในการด าเนินการทางการศึกษา 
   การด าเนินกิจการต่างๆ ท่ีเป็นไปเพื่อสาธารณประโยชน์นั้น รัฐหรือฝ่ายปกครอง
สามารถด าเนินการไดห้ลายรูปแบบ บริการสาธารณะเป็นรูปแบบหน่ึงของการด าเนินกิจการของ
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ฝ่ายปกครอง และวธีิการท่ีฝ่ายปกครองจดัท าบริการสาธารณะอาจท าไดโ้ดยใชร้ะบบราชการ ระบบ
รัฐวสิาหกิจ หรือระบบวธีิการด าเนินการอยา่งเอกชน การจดับริการสาธารณะทางอุดมศึกษานั้น รัฐ
จะตอ้งจดัท าหรือด าเนินการตามแนวนโยบายของรัฐ ซ่ึงแนวนโยบายดงักล่าวน้ีได้บญัญติัไวใ้น
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 มาตรา 4915 และมาตรา 80 (3)16  
   ท่านศาสตราจารย ์ดร.ประยรู  กาญจนดุล ไดใ้หค้  านิยามค าวา่ “บริการสาธารณะ” ดงัน้ี 
   “บริการสาธารณะ หมายความถึง กิจการท่ีอยูใ่นความอ านวยการหรือความควบคุมของ
ฝ่ายปกครองท่ีจดัท าเพื่อสนองความตอ้งการส่วนรวมของประชาชน” จากค านิยามขา้งตน้ไดมี้การ
แยกลกัษณะส าคญัของค าวา่บริการสาธารณะออกได ้5 ประการ17 คือ 
   1)  บริการสาธารณะเป็นกิจการท่ีอยูใ่นความอ านวยการ หรือในความควบคุมของฝ่าย
ปกครอง 
   2)  บริการสาธารณะต้องมีวตัถุประสงค์ในการสนองความต้องการส่วนรวมของ
ประชาชน 
   3)  การจัดระเบียบและวิธีการจัดท าบริการสาธารณะย่อมจะต้องมีการแก้ไข
เปล่ียนแปลงไดเ้สมอโดยบทกฎหมาย 
   4)  บริการสาธารณะจะต้องจัดด าเนินการอยู่เป็นนิจและโดยสม ่าเสมอ ไม่มีการ
หยดุชะงกั 
   5)  เอกชนยอ่มมีสิทธิไดรั้บประโยชน์จากบริการสาธารณะเท่าเทียมกนั 

                                                 

 15  มาตรา 49 บุคคลยอ่มมีสิทธิเสมอกนัในการรับการศึกษาไม่นอ้ยกวา่สิบสองปีท่ีรัฐจะตอ้งจดัให้อยา่ง
ทัว่ถึงและมีคุณภาพ โดยไม่เก็บค่าใชจ่้าย 
  ผูย้ากไร้ ผูพิ้การหรือทุพพลภาพ หรือผูอ้ยูใ่นสภาวะยากล าบาก ตอ้งไดรั้บสิทธิตามวรรคหน่ึงและการ
สนบัสนุนจากรัฐเพ่ือใหไ้ดรั้บการศึกษาโดยทดัเทียมกบับุคคลอ่ืน” 
  การจดัการศึกษาอบรมขององคก์รวิชาชีพหรือเอกชน การศึกษาทางเลือกของประชาชน การเรียนรู้
ดว้ยตนเอง และการเรียนรู้ตลอดชีวติ ยอ่มไดรั้บความคุม้ครองและส่งเสริมท่ีเหมาะสมจากรัฐ. 
 16  มาตรา 80 (3) รัฐต้องด าเนินการตามแนวนโยบายด้านสังคม การสาธารณสุข การศึกษา และ
วฒันธรรม ดงัต่อไปน้ี 
  พฒันาคุณภาพและมาตรฐานการจดัการศึกษาในทุกระดับและทุกรูปแบบให้สอดคลอ้งกบัความ
เปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสงัคม จดัใหมี้แผนการศึกษาแห่งชาติ กฎหมายเพ่ือพฒันาการศึกษาของชาติ จดัให้
มีการพฒันาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้กา้วหนา้ทนัการเปล่ียนแปลงของสังคมโลก รวมทั้งปลูกฝัง
ให้ผูเ้รียนมีจิตส านึกของความเป็นไทย มีระเบียบวินัย ค  านึงถึงประโยชน์ส่วนรวม และยึดมัน่ในการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข. 
 

17  ประยรู  กาญจนดุล.  (ม.ป.ป.).  ค าบรรยายกฎหมายปกครอง.  หนา้ 59. 
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   เม่ือพิจารณาความหมายของบริการสาธารณะตามหลกักฎหมายปกครองของไทยแลว้ 
ช้ีใหเ้ห็นวา่ลกัษณะบริการสาธารณะตามกฎหมายปกครองไทย เพื่อจะแบ่งแยกกิจกรรมใดท่ีรัฐตอ้ง
จดัท า และถ้ารัฐจะมอบหมายให้เอกชนจดัท ารัฐจะต้องเขา้ไปควบคุม หรือรัฐให้สัมปทานกับ
เอกชนไปจดัท า และในการจดัท าบริการสาธารณะของรัฐนั้นผกูพนัอยูก่บัหลกักฎหมายปกครองทั้ง
ในแง่รูปแบบและวิธีการควบคุมไวห้ลายระดบั ซ่ึงการมอบหมายให้เอกชนไปจดัการศึกษาแทนรัฐ
หรือการจดัการศึกษาของรัฐเองมีหน่วยงานท่ีดูแลรับผิดชอบในเร่ืองน้ี คือ ส านกังานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา มีหนา้ท่ีจดัการศึกษาระดบัอุดมศึกษาของรัฐ ก็ไดด้ าเนินการตามนโยบายแห่งรัฐ โดย
ไดจ้ดัรูปแบบการบริการสาธารณะทางอุดมศึกษาในรูปแบบของมหาวิทยาลยั หรือสถาบนัทั้งท่ีเป็น
ส่วนราชการ ไม่เป็นส่วนราชการ และการให้เอกชนเขา้มาด าเนินการ ทั้งน้ี เพื่อให้การจดับริการ
สาธารณะทางอุดมศึกษาไดต้อบสนองต่อความตอ้งการของประชาชน การจดัการศึกษาตอ้งเป็นไป
เพื่อพฒันาคนไทยให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ทั้ งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม
จริยธรรมและวฒันธรรมในการด ารงชีวติ สามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข18 
   การจดัท าบริการสาธารณะของฝ่ายปกครองนั้น อาจแบ่งแยกบริการสาธารณะได ้ดงัน้ี 
ราชการ รัฐวสิาหกิจ และบริการสาธารณะท่ีฝ่ายปกครองมอบให้เอกชนท า ดงันั้น เม่ือพิจารณาจาก
หลักเกณฑ์วิธีการจัดท าบริการสาธารณะดังกล่าวแล้ว อาจแบ่งแยกลักษณะการจดัท าบริการ
สาธารณะทางอุดมศึกษาในรูปแบบของสถาบนัอุดมศึกษาได ้ดงัน้ี  
  2.1.3.1  สถาบนัอุดมศึกษาท่ีเป็นส่วนราชการ รัฐไดจ้ดัรูปแบบการบริการสาธารณะทาง
อุดมศึกษาในรูปแบบของมหาวิทยาลัยท่ีเป็นส่วนราชการ มีฐานะเทียบเท่ากรม การจัดตั้ ง
มหาวิทยาลัยโดยตราเป็นกฎหมาย เรียกว่า พระราชบัญญัติ มีวตัถุประสงค์หรือภารกิจต่างๆ        
ของมหาวิทยาลยัเพื่อจดัท าการศึกษาในระดบัอุดมศึกษาไว ้4 ประการ19 คือ ส่งเสริมวิชาการและ
วิชาชีพชั้นสูง ท าการสอนท าการวิจยั ให้บริการทางวิชาการ และท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม 
ตวัอย่างเช่น พระราชบญัญติัมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 254120 ลกัษณะการจดับริการ
สาธารณะมหาวทิยาลยัในรูปแบบราชการก็ยงัแบ่งแยกการจดัการศึกษาออกเป็น 2 ระบบ คือ ระบบ
การจัดก าร ศึกษาแบบ มีชั้ น เ รี ยน  รับจ า กัด จ านวน  เ ช่น  มหาวิท ย าลัย ธ รรมศาสต ร์
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ เป็นตน้ กบัระบบการจดัการศึกษาแบบไม่มีชั้นเรียน รับไม่จ  ากดัจ านวน 

                                                 

 18  พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542, มาตรา 6. 
 

19  สุรินทร์  จิรวศิิษฏ์.  (2533).  ววิฒันาการกฎหมายมหาวทิยาลยั.  หนา้ 110. 
 

20  พระราชบญัญติัมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2541, มาตรา 7 ก าหนดให้มหาวิทยาลยัเป็น
สถานศึกษาและวิจัย มีวตัถุประสงค์ให้การศึกษาส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ท าการสอน ท าการวิจัย 
ใหบ้ริการทางวชิาการแก่สงัคม และทะนุบ ารุงศิลปวฒันธรรม. 
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ห รื อ ท่ี เ รี ย ก ว่ า ม ห า วิ ท ย า ลั ย เ ปิ ด  (Open University) เ ช่ น  ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ม ค า แ ห ง 
มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช เป็นตน้ ในการบริหารงานของมหาวิทยาลยัในรูปแบบราชการน้ี 
ตอ้งอยูภ่ายใตก้ฎระเบียบขอ้บงัคบัของทางราชการ จึงท าให้ไม่คล่องตวัในการบริหารงาน เพื่อให้
การจดับริการสาธารณะทางดา้นอุดมศึกษาไดต้อบสนองนโยบายของรัฐท่ีจะตอ้งเร่งผลิตบณัฑิตใน
สาขาท่ีมีความจ าเป็นต่อการพฒันาประเทศ และเป็นการกระจายโอกาสทางการศึกษาให้แก่
ประชาชนได้ทัว่ถึง จึงได้มีแนวคิดจดัตั้ งมหาวิทยาลยัในรูปแบบใหม่ท่ีไม่ใช่ระบบราชการข้ึน     
โดยใหค้วามเป็นอิสระในการบริหารงาน เรียกวา่ “มหาวทิยาลยัในก ากบัของรัฐบาล” 
  2.1.3.2  สถาบนัอุดมศึกษาในก ากบัของรัฐบาล หรือท่ีเรียกวา่ “มหาวิทยาลยันอกระบบ” 
คือ สถาบนัอุดมศึกษาของรัฐ ท่ีมีการบริหารการจดัการอิสระแยกจากระบบราชการ (Autonomous 
University) แต่ยงัไดรั้บเงินอุดหนุนทัว่ไป (Block Grant) ท่ีรัฐจดัสรรให้เป็นรายปีโดยตรง เพื่อใช้
จ่ายตามความจ าเป็นในการด าเนินการตามวตัถุประสงค์ของมหาวิทยาลยั และเพื่อประกนัคุณภาพ
การศึกษา แนวความคิดท่ีจะน ามหาวิทยาลยัออกนอกระบบนั้น มีมาตั้งแต่ พ.ศ. 2507 ซ่ึงผูบ้ริหาร
และคณาจารยข์องมหาวทิยาลยัไดย้ื่นหลกัการต่อ จอมพลถนอม  กิตติขจร นายกรัฐมนตรี ซ่ึงไม่ได้
รับการเห็นชอบ เพียงแต่ไดมี้การจดัตั้ง “ทบวงมหาวิทยาลยั” ข้ึน เพื่อดูแลมหาวิทยาลัยต่างๆ แทน 
“ส านักนายกรัฐมนตรี” ดงันั้น ในยุคน้ี มหาวิทยาลยัต่างๆ จึงได้ยา้ยไปสังกดัทบวงมหาวิทยาลยั   
จากเดิมท่ีสังกัดส านักนายกรัฐมนตรี แต่อย่างไรก็ตาม มหาวิทยาลัยก็ยงัคงอยู่ภายใต้กฎหมาย
ระเบียบของระบบราชการเช่นเดิม ซ่ึงท าให้ขาดความคล่องตวัในการด าเนินงาน จึงได้มีความ
พยายามท่ีจะน ามหาวทิยาลยัออกนอกระบบราชการเร่ือยมา 
     มหาวทิยาลยัรูปแบบใหม่เป็นมหาวทิยาลยัในก ากบัของรัฐบาลนั้น ไดก้ าหนดให้
การบริหารงานของมหาวิทยาลยัอยูภ่ายใตก้ารควบคุมดูแลของสภามหาวิทยาลยั และมีสถานะเป็น
นิติบุคคล โดยอยู่ภายใตก้ารก ากบัดูแลของรัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลยั ซ่ึงในปัจจุบนัได้มี  
การจดัตั้งมหาวทิยาลยัในก ากบัของรัฐ 14 แห่ง21 และมหาวทิยาลยัในก ากบัขององคก์รปกครองส่วน
ท้องถ่ิน คือ กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง22 รวมเป็น 15 แห่ง โดยมีวตัถุประสงค์ของการจัดตั้ งจะ
เหมือนกบัมหาวิทยาลยัท่ีเป็นส่วนราชการ  มีฐานะเป็นมหาวิทยาลยัของรัฐท่ีไม่เป็นส่วนราชการ
ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน และกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง 
ทบวง กรม อยู่ในกบัดูแลของรัฐบาล ให้มหาวิทยาลยัเป็นนิติบุคคล มีวตัถุประสงค์ให้การศึกษา 
ส่งเสริม ประยุกต์ และพัฒนาวิชาการและวิชาชีพชั้ นสูง ท าการสอน ท าการวิจัย ให้บริการ          
ทางวิชาการแก่สังคม ทะนุบ ารุงศิลปวฒันธรรมและอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม อยา่งไรก็ตาม ถึงแมว้่ารัฐ
                                                 

 
21  เดิมมี 13 แห่ง ปี 2553 รัฐไดมี้การตราพระราชบญัญติัมหาวทิยาลยัพะเยา พ.ศ. 2553. 

 22  พระราชบญัญติัมหาวทิยาลยักรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2553.  
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จะไดพ้ยายามจดับริการสาธารณะทางอุดมศึกษา ไม่วา่จะเป็นมหาวทิยาลยัในรูปแบบใด ก็ยงัไม่อาจ
ตอบสนองต่อความตอ้งการของประชาชนได ้รัฐจึงไดมี้แนวคิดท่ีจะแบ่งเบาภารกิจดงักล่าวโดยให้
เอกชนเขา้มามีบทบาทในการจดับริการสาธารณะทางอุดมศึกษาดว้ย 
  2.1.3.3  สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน เป็นสถานศึกษาและวิจยั มีวตัถุประสงค์ในการให้
การศึกษาส่งเสริมวชิาการและวชิาชีพชั้นสูง ท าการสอน ท าการวจิยั ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม 
และท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรมของชาติ ซ่ึงการจดัตั้งสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนจะตอ้งไดรั้บ
ใบอนุญาตจากรัฐมนตรีโดยค าแนะน าของคณะกรรมการการอุดมศึกษา23 ซ่ึงการจดัการศึกษาของ
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชนเป็นการท่ีรัฐมอบอ านาจให้เอกชนไปด าเนินการจดัการศึกษาแทนรัฐเพื่อ
แบ่งเบาภาระ การด าเนินการของเอกชนในการจดัการศึกษาจึงตอ้งได้รับใบอนุญาตจากรัฐตาม
พระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 
 
2.2  ความหมาย และแนวคิดเกีย่วกบัการให้บริการทางการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
   การประกอบธุรกิจนั้นมีวิวฒันาการมาตั้งแต่โบราณและพฒันาข้ึนจนเป็นระบบท่ี
ซับซ้อนอย่างในปัจจุบนั โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อผลิตสินคา้และแลกเปล่ียนสินคา้ระหว่างกนัใน
สังคม อีกทั้งยงักระจายสินคา้และบริการออกไปสู่ภายในและภายนอกประเทศดว้ย การศึกษาเร่ือง
ของธุรกิจนั้นมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งทราบถึงความเป็นมาและววิฒันาการและวตัถุประสงคท่ี์แทจ้ริง
ของการประกอบธุรกิจ เพื่อสามารถเขา้ใจวา่การกระท าอยา่งใดถือวา่เป็นความมุ่งหวงัในทางธุรกิจ 
ดงัน้ี 
   1)  ววิฒันาการของธุรกิจ 
    นักประวติัศาสตร์ส่วนใหญ่ได้ลงความเห็นว่าธุรกิจนั้นน่าจะมาจากการค้าและ
วฒันธรรม โดยธุรกิจนั้นถูกคน้พบมาตั้งแต่สมยัโบราณปรากฏตามคมัภีร์จารึกเป็นตวัหนงัสือของ
ชาวเนบิโลเนียน ตั้งแต่ 3000 ปีก่อนคริสตกาล ธุรกิจการค้าท่ีถูกคน้พบน้ีอยู่ในหุบเขาท่ีมีช่ือว่า 
Mesopotamian แถบลุ่มน ้ า Tigis และ Euphrates ซ่ึงปัจจุบนัอยู่ทางตะวนัออกของประเทศอีรัก24 
การคา้ขายในระยะแรกๆ นั้นเป็นการติดต่อการคา้โดยใช้ทะเลเป็นเส้นทางในการคา้ท าให้การคา้
ตอ้งใชร้ะยะเวลาเป็นอนัมากกวา่สินคา้จะถึงปลายทาง อีกทั้งยงัตอ้งประสบกบัปัญหาภยัพิบติัตาม
ธรรมชาติและโจรสลดัอีกด้วย และเม่ือถึงฝ่ังปลายทางก็ตอ้งพบกบัปัญหากฎเกณฑ์แห่งเมืองท่า
นั้นๆ ปัญหาทางภาษาและกฎหมายจึงเป็นเร่ืองส าคญัตามมา การคา้ในระยะเร่ิมแรกเป็นแบบการน า
สินค้ามาแลกเปล่ียนกันท าให้สินค้ามีปริมาณไม่เพียงพอกับความต้องการ เน่ืองจากสินคา้เป็น
                                                 

 23  พระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546, มาตรา 10.   
  24  จ านง  วงศก์าฬสินธ์ุ.  (2512).  ธุรกจิเบือ้งต้น An Introduction to Business.  หนา้ 10. 
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ประเภทท่ีไดจ้ากธรรมชาติอย่างแทจ้ริง เช่น การเก็บของป่า ต่อมามนุษยเ์ร่ิมมีการคิดคน้และผลิต
สินคา้ข้ึนเอง เช่น เกษตรกรรม หัตถกรรม และได้มีการพฒันาฝีมือปรับปรุงมาตรฐานสินคา้ให้ดี    
มีการน าเงินตรามาใช้ก าหนดมูลค่าของสินคา้และเร่ิมมีการใช้แรงงานกนัมากข้ึน เม่ือเขา้สู่ยุคแห่ง
การปฏิวติัอุตสาหกรรมไดมี้การวจิยัและคิดคน้ก่อใหเ้กิดเทคโนโลยีต่างๆ อยา่งมากมาย ไดมี้การน า
เคร่ืองจกัรไอน ้ามาใชใ้นการทอผา้แทนแรงงานคนท่ีมีอยูเ่ดิมจนกลายเป็นอุตสาหกรรมท่ีมีการผลิต
สินคา้ไดใ้นปริมาณมากและคุณภาพดีตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งเพียงพอ นบัแต่
นั้นมาอุตสาหกรรมได้เข้ามามีบทบาทและก่อให้เกิดธุรกิจประเภทของต่างๆ ข้ึนมากมาย เพื่อ
ตอบสนองความตอ้งการและความสะดวกสบายของมนุษยท่ี์มีอยา่งไม่ส้ินสุด 
   2)  วตัถุประสงคข์องธุรกิจ25 ดงัน้ี 
    (1)  ธุรกิจตอ้งการความอยูร่อด (Survival) 
      ในการประกอบธุรกิจนั้นโดยทัว่ไปเจ้าของกิจการตอ้งการท่ีจะให้ธุรกิจของ
ตนเองอยู่รอดและมีอายุยาวนาน เพื่อผลิตสินค้าและบริการมาสนองตอบความต้องการของ
ประชาชนผูบ้ริโภคท่ีมีความตอ้งการไม่ส้ินสุด ท าให้ธุรกิจตอ้งด าเนินต่อไปเพื่อสนองตอบความ
ตอ้งการของผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งเพียงพอ 
    (2)  ธุรกิจตอ้งเจริญเติบโต (Growth) 
      ธุรกิจตอ้งการการเจริญเติบโต กล่าวคือ มีความตอ้งการขยายขนาดของธุรกิจ 
เช่น การขยายอตัราการผลิตให้เพิ่มข้ึน เม่ือการผลิตเพิ่มข้ึนสินคา้ขายไดม้ากข้ึนก าไรก็มากตามไป
ดว้ย ท าใหธุ้รกิจนั้นๆ มีความน่าเช่ือถือ 
    (3)  ธุรกิจตอ้งการก าไร (Profit) 
      ส่ิงท่ีส าคญัท่ีสุดในการประกอบธุรกิจคือ ก าไร ซ่ึงก าไร คือ ผลตอบแทนของ
การลงทุนลงแรงในการด าเนินธุรกิจ อีกทั้งเป็นส่ิงจูงใจให้ผูป้ระกอบธุรกิจด าเนินธุรกิจต่อไปหาก
ธุรกิจไม่มีก าไรหรือขาดทุนก็จะท าใหธุ้รกิจนั้นไม่สามารถด าเนินต่อไปได ้โดยก าไรจะไดจ้ากการท่ี
ธุรกิจด าเนินไปดว้ยดีขายซ้ือสินคา้หรือบริการไดม้าก มีการเจริญเติบโตของธุรกิจและธุรกิจมีความ
น่าเช่ือถือ 
    (4)  ธุรกิจตอ้งรับผดิชอบต่อสังคม (Social Responsibilities) 
      ธุรกิจตอ้งมีวตัถุประสงคส์อดคลอ้งกบัความรับผดิชอบของธุรกิจดว้ย ธุรกิจตอ้ง
ซ่ือสัตยแ์ละให้ความเป็นธรรมแก่ลูกคา้และสังคม ตอ้งรับผิดชอบต่อส่ิงต่างๆ ท่ีเป็นผลกระทบต่อ
บุคคลหรือสังคม อีกทั้งตอ้งช่วยพฒันาสังคมและชีวิตความเป็นอยูข่องประชาชนและผูบ้ริโภคให้
ปลอดภยั ไม่กดข่ีเอารัดเอาเปรียบสังคมและประชาชนผูบ้ริโภค 
                                                 

  25  วนัทนีย ์ ภูมิภทัราคม และคณะ.  (2544).  เศรษฐศาสตร์ทัว่ไป.  หนา้ 3-4. 
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 2.2.1  แนวคิดเกีย่วกบัการจัดให้มีบริการทางการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
   แนวคิดท่ีจะให้เอกชนเข้ามามีบทบาทในการจดับริการสาธารณะทางอุดมศึกษาได้
ปรากฏในปี พ.ศ. 2512 จากการประกาศใช้แผนการศึกษาแห่งชาติฉบบัท่ี 2 เม่ือวนัท่ี 20 มกราคม 
พ.ศ. 2512 และพระราชบญัญติัวิทยาลยัเอกชน พ.ศ. 2512 เม่ือวนัท่ี 21 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2512 การ
จดัการศึกษาระดบัอุดมศึกษาโดยเอกชนจึงเร่ิมตน้อย่างถูกตอ้งตามกฎหมาย ซ่ึงก่อนหน้าน้ียงัไม่มี
เอกชนรายใดจดัการศึกษาระดบัอุดมศึกษา และกระทรวงศึกษาธิการมิไดรั้บรองหรือเทียบหลกัสูตร
ว่าเทียบเท่ากับชั้นใดๆ ของโรงเรียนรัฐบาล ต่อมากลุ่มสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนได้รวมตวักัน
เรียกร้องขอจดัสอนหลกัสูตรปริญญาตรี 4 ปี สืบเน่ืองจากรัฐบาลจะจดัตั้งมหาวิทยาลยัรามค าแหง 
ซ่ึงจะมีผลกระทบต่อสถานะของวิทยาลยัเอกชนอย่างมาก ในท่ีสุดคณะกรรมการวิทยาลยัเอกชน
และคณะกรรมการบริหารสภาการศึกษาแห่งชาติได้ร่วมกันด าเนินการร่างหลักเกณฑ์รับรอง
มาตรฐานการศึกษาเพื่อใหว้ทิยาลยัเอกชนสามารถจดัการศึกษาระดบัปริญญาได้ และไดป้ระกาศใช้
ในปี พ.ศ. 2514 จึงเป็นจุดเร่ิมตน้ของการท่ีสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนไดมี้ฐานะเป็นสถาบนัระดบั
ปริญญาโดยสมบูรณ์ และหลงัจากนั้นสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนก็ไดมี้การขยายตวัอยา่งรวดเร็ว ใน 
พ.ศ. 2518 อนัเป็นปีท่ีมีการโอนกิจการสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนมาสังกดัทบวงมหาวิทยาลยัของรัฐ
และมีการตั้งกองวทิยาลยัเอกชนข้ึนในปีเดียวกนั 
   วิทยาลยัเอกชนท่ีจดัตั้งข้ึนตามพระราชบญัญติัวิทยาลยัเอกชน พ.ศ. 2512 ไดถู้กจ ากดั
ภารกิจในการจดัการศึกษาในสาขาวิชาต่างๆ ไม่สูงกวา่ปริญญาตรี ประกอบกบัสถานศึกษามีฐานะ
เป็นเพียงวิทยาลัย เอกชน จึง เ ป็นอุปสรรคต่อการจัดการศึกษา  ดังนั้ น  ในปี  พ.ศ.  2522 
ทบวงมหาวิทยาลยัไดเ้สนอร่างพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2522 รัฐไดย้กเลิก
พระราชบญัญติัวิทยาลัยเอกชน พ.ศ. 2512 และบญัญติักฎหมายใหม่ เรียกว่า “พระราชบญัญติั
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2522” ซ่ึงไดรั้บการเห็นชอบจากรัฐบาลและประกาศใชเ้ป็นกฎหมาย
ในปีเดียวกนั ซ่ึงพระราชบญัญติัดงักล่าวได้เปิดโอกาสให้สถาบนัอุดมศึกษาเอกชนจดัการศึกษา
ระดบัมหาวิทยาลยัไดเ้ป็นคร้ังแรก และยงัมีนยัครอบคลุมไปถึงการส่งเสริมให้สถาบนัอุดมศึกษา
เอกชนสามารถประกอบภารกิจอุดมศึกษาได้ครบถ้วนทุกด้าน ทั้ งในด้านการสอน การวิจัย             
การบริการวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม เช่นเดียวกบัสถาบนัอุดมศึกษาระดบัสูง
ทั้ งหลาย จนถึงปัจจุบันพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 ได้ให้อ านาจ            
การบริหารงานดา้นต่างๆ แก่สถาบนัอุดมศึกษาเอกชนมากยิ่งข้ึน จึงนบัไดว้า่เป็นงานช้ินส าคญัของ
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาท่ีมีส่วนช่วยส่งเสริมสร้างความเจริญเติบโต และความ
หลากหลายในระบบอุดมศึกษาไทย 
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   เม่ือไดต้ราพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2522 ก็ไดก้  าหนดให้เอกชน
สามารถเสนอขอจดัตั้งสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนได้ 3 ประเภท คือ มหาวิทยาลัย สถาบนั และ
วิทยาลยั ทั้งน้ี ไม่ว่าจะเป็นประเภทใดก็มีหน้าท่ีและภารกิจเหมือนกนั คือ ส่งเสริมวิทยาการและ
วชิาชีพชั้นสูง ท าการสอน ท าการวจิยั ใหบ้ริการทางวชิาการแก่สังคม และท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม
ของชาติ26 ท าใหข้อบข่ายการจดัการศึกษาของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนไดถึ้งระดบัปริญญาเอก เป็น
การแบ่งเบาภาระของรัฐ การท่ีเอกชนใดจะด าเนินกิจการสถาบนัอุดมศึกษาประเภทใด ก็จะตอ้ง
เสนอขอจัดตั้ ง ไปย ังคณะกรรมการการอุดมศึกษา  เพื่ อให้ค  าแนะน า รัฐมนตรีว่ าการ
กระทรวงศึกษาธิการพิจารณาออกใบอนุญาตต่อไป 
   ต่อมา  ปี  พ .ศ .  2535 ทบวงมหาวิทยาลัยได้พิ จารณา เ ห็นว่าพระราชบัญญัติ
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2522 ท่ีใช้บงัคบัในปัจจุบนัไม่ครอบคลุมและเอ้ืออ านวยต่อการ
ปฏิบัติงานของทบวงมหาวิทยาลัยและสถาบันอุดมศึกษาเอกชน จึงได้ปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้
เหมาะสมกับสภาพในปัจจุบันยิ่งข้ึนตามนโยบายส่งเสริมสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน โดยสรุป
สาระส าคญัของพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน ฉบบัท่ี 2 (พ.ศ. 2535) ในส่วนท่ีมีการ
ปรับปรุงแก้ไขจ านวนทั้งส้ิน 34 มาตรา ต่อมา ปี พ.ศ. 2542 รัฐได้ตราพระราชบญัญติัการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้ก าหนดกรอบการบริหารและการจดัการศึกษาของเอกชนให้มีความเป็น
อิสระ โดยมีการก ากบั ติดตามการประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาจากรัฐ และตอ้งปฏิบติั
ตามหลกัเกณฑก์ารประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเช่นเดียวกบัสถานศึกษาของรัฐ เพื่อให้
สถานศึกษาของเอกชนท่ีจดัการศึกษาระดับปริญญาด าเนินกิจการได้โดยอิสระ สามารถพฒันา
ระบบบริหารและการจดัการท่ีเป็นของตนเอง มีความคล่องตวั มีเสรีภาพทางวิชาการ และอยูภ่ายใต้
การก ากับดูแลของสภาสถาบนั และได้ก าหนดให้มีคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อท าหน้าท่ี
พิจารณาเสนอนโยบาย แผนพฒันาและมาตรฐานการอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน รวมทั้งเพื่อเป็น
การสนบัสนุนสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนไดธ้ ารงรักษามาตรฐานการศึกษาให้เหมาะสมยิ่งข้ึน มีความ
เจริญมัน่คงและเอ้ืออ านวยต่อการขยายกิจการในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ดงันั้น เพื่อใหส้ถาบนัอุดมศึกษาของรัฐและสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนอยูภ่ายใตก้ ากบั 
ติดตามการประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเดียวกนั จึงไดป้ระกาศใหย้กเลิกพระราชบญัญติั
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2522 และพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษา (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2535 
และได้มีการตราพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 ท าให้สถาบนัอุดมศึกษา
เอกชนตามพระราชบญัญติัน้ีมีสภาพเป็นนิติบุคคล ซ่ึงเหตุผลในการประกาศใช้พระราชบญัญติั
ฉบบัน้ี คือ โดยท่ีกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติได้ก าหนดกรอบการบริหารและการจดัการ
                                                 

 26  พระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2522, มาตรา 8.   
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การศึกษาของเอกชนให้มีความเป็นอิสระ โดยมีการก ากับ ติดตามการประเมินคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาเช่นเดียวกบัสถาบนัอุดมศึกษาของรัฐ เพื่อให้สถาบนัอุดมศึกษาของเอกชนท่ีจดั
การศึกษาระดบัปริญญาด าเนินกิจการไดโ้ดยอิสระ สามารถพฒันาระบบบริหารและการจดัการท่ี
เป็นของตนเอง มีความคล่องตวั มีเสรีภาพทางวชิาการ และอยูภ่ายใตก้ารก ากบัดูแลของสภาสถาบนั 
และไดก้ าหนดให้มีคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อท าหนา้ท่ีพิจารณาเสนอนโยบาย แผนพฒันา
และมาตรฐานการอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน รวมทั้งเพื่อเป็นการสนบัสนุนสถาบนัอุดมศึกษา
เอกชนไดธ้ ารงรักษามาตรฐานการศึกษาให้เหมาะสมยิ่งข้ึน มีความเจริญมัน่คงและเอ้ืออ านวยต่อ
การขยายกิจการในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้ น เพื่อให้
สถาบนัอุดมศึกษาของรัฐและสถาบนัอุดมศึกษาของเอกชนอยูภ่ายใตก้ารก ากบั ติดตามการประเมิน
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเดียวกนั จึงจ าเป็นตอ้งตราพระราชบญัญติัน้ี 
   ต่อมา ปี พ.ศ. 2550 ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน 
พ.ศ. 2546 จ  านวน 11 มาตรา โดยเหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบบัน้ี คือ โดยท่ี       
พระบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 มีบทบัญญัติบางประการไม่เหมาะสมกับ
สภาพการณ์ในปัจจุบนั และท าให้สถาบนัอุดมศึกษาไม่อาจด าเนินกิจการสนองต่อความตอ้งการ
ของสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไปอยา่งรวดเร็วไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพประกอบกบัสถาบนัอุดมศึกษาของ
รัฐและเอกชนยงัมีแนวปฏิบติัท่ีแตกต่างกนั ดงันั้น เพื่อให้เกิดความเสมอภาคและเท่าเทียมกนัใน   
การจดัการศึกษา สมควรก าหนดให้สภาสถาบนัมีอ านาจในการอนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุง
หลักสูตรตามท่ีคณะกรรมการก าหนด รวมทั้งส่งเสริมให้สถาบนัอุดมศึกษาเอกชนมีอ านาจใน     
การลงทุนหรือร่วมลงทุนกบันิติบุคคลหรือหน่วยงานอ่ืน เพื่อเป็นรายไดข้องสถาบนัอุดมศึกษา จึง
จ าเป็นตอ้งตราพระราชบญัญติัน้ี27 
   ในอดีตนั้น ทบวงมหาวิทยาลยัยงัไดมุ้่งส่งเสริมให้สถาบนัอุดมศึกษาเอกชนซ่ึงมีการ
ขยายตวัอย่างรวดเร็วและมีบทบาทส าคญัในระบบอุดมศึกษาไทยมากข้ึนเป็นล าดับ ได้มีความ
คล่องตวัในการบริหารงานเพื่อให้สามารถปฏิบติัภารกิจในการจดัการศึกษาไดด้้วยความเป็นเลิศ
และมีประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งน้ี ในช่วงแผนพฒันาการศึกษาระดบัอุดมศึกษาระยะท่ี 6 (พ.ศ. 2530-
2534) ทบวงมหาวิทยาลยัไดก้ าหนดนโยบายในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน สรุป
ไดด้งัน้ี 
  1)  สนบัสนุนให้เอกชนร่วมรับภาระในการจดัการศึกษาระดบัอุดมศึกษาให้มากยิ่งข้ึน 
โดยเน้นการพฒันาสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนให้สามารถจดัการศึกษาท่ีมีคุณภาพไดม้าตรฐาน และ
ขยายการเปิดสอนในสาขาวชิาท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการก าลงัคนของตลาดแรงงานไดม้ากข้ึน 
                                                 

 27  สภานิติบญัญติัแห่งชาติ.  (2550, ธนัวาคม).  ราชกจิจานุเบกษา.  เล่มท่ี 124, ตอนท่ี 101ก.  หนา้ 29. 
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   2)  เร่งรัดพฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา โดยการส่งเสริมสนบัสนุนการพฒันา
คณาจารย ์ต ารา และการใชเ้ทคโนโลยีสมยัใหม่สนบัสนุนการเรียนการสอน และการด าเนินงานของ
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชนใหมี้ประสิทธิภาพ 
   3)  เร่งรัดการปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบและข้อบงัคบัต่างๆ ท่ีเป็นอุปสรรคต่อการ
ปฏิบติังานเพื่อให้มีความคล่องตวัและเพิ่มพูนประสิทธิภาพของการด าเนินงานตามหลกัของความ
เป็นอิสระและเสรีภาพทางดา้นวชิาการของสถาบนัอุดมศึกษา 
   4)  สนับสนุนให้สถาบันอุดมศึกษาเอกชนร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ และ
หน่วยงานของภาคธุรกิจเอกชนให้มากยิ่งข้ึน เพื่อระดมสรรพก าลังท่ีมีอยู่มาสนับสนุนในการ
ด าเนินงานเพื่อจะช่วยใหพ้ึ่งตนเองไดม้ากข้ึน 
   5)  สนบัสนุนการวิจยัและพฒันาท่ีจะน าผลไปใช้ในการพฒันาสังคมของประเทศชาติ 
ตลอดจนเสริมสร้างขีดความสามารถเพื่อช่วยให้ประเทศไทยพึ่งตนเองในดา้นเทคโนโลยีสมยัใหม่
ไดม้ากข้ึน 
   6)  มุ่งส่งเสริมสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนให้สามารถด ารงอยู่ได้ และสามารถปฏิบติั
ภารกิจหลกัของสถาบนัอุดมศึกษาในการผลิตบณัฑิต การวิจยั การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม 
การท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมอยา่งเตม็ก าลงัความสามารถและการส่งเสริมจริยธรรม 
   7)  ก ารบ ริหารงานของทบวงมหาวิทยาลั ย มุ่ ง เน้นสนับสนุนการส่ ง เส ริม
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชนในเชิงก ากบัการใหบ้ริการและการประสานงานมากกวา่การควบคุม 
 
 2.2.2  ความหมายของค าว่า “ธุรกจิการศึกษา” 
   ค าว่าธุรกิจนั้นมีความหมายท่ีกวา้งและยากท่ีจะอธิบายหรือนิยามความหมายท่ีชดัเจน
เป็นการทัว่ไปได ้ทั้งน้ี มีการนิยามความหมายของค าวา่ธุรกิจไวแ้ตกต่างกนั ดงันั้น เพื่อให้เกิดความ
เขา้ใจท่ีชดัเจนยิง่ข้ึนจึงขอกล่าวถึงความหมายของค าวา่ธุรกิจในนิยามต่างๆ 
   ตามพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ค  าว่า “ธุรกิจ” หมายความว่า การ
งานประจ าเก่ียวกบัอาชีพคา้ขาย หรือกิจการอย่างอ่ืนท่ีส าคญัและท่ีไม่ใช่ราชการ; การประกอบ
กิจการในทางเกษตรกรรม อุตสาหกรรม หตัถกรรม พาณิชยกรรม การบริการ หรือกิจการอยา่งอ่ืน 
เป็นการคา้28 
   ค าวา่ “ธุรกิจ” หมายถึง กิจกรรมใดๆ ก็ตามท่ีท าใหเ้กิดมีสินคา้หรือบริการข้ึน แลว้มีการ
แลกเปล่ียนซ้ือขายกนัและมีวตัถุประสงคจ์ะไดป้ระโยชน์จากการกระท ากิจกรรมนั้น29 
                                                 

  28  ราชบณัฑิตยสถาน.  (2546). พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑติยสถาน พ.ศ. 2542.  หนา้ 557. 
  29  วนัทนีย ์ ภูมิภทัราคม และคณะ.  เล่มเดิม.  หนา้ 2.  
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   ค าวา่ “ธุรกิจ” หมายถึง บุคคลหรือองคก์รท่ีพยายามสร้างก าไร โดยการจดัหาผลิตภณัฑ์ 
เพื่อสร้างความพึงพอใจโดยการสนองความจ าเป็นพื้นฐานของมนุษย์30 
   ค าวา่ “ธุรกิจ” ตามพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 มีความหมายตรงกบั
ค าว่า  “Business” ในภาษาอังกฤษ โดย Black’s Law Dictionary ได้ให้ความหมายของค าว่า 
“Business” ไวว้่า “Business” A commercial enterprise carried on for profit; a particular occupation or 
employment habitually engaged in for livelihood or gain.31 แ ป ล ไ ด้ ว่ า  ก า รป ร ะ ก อบ ก า ร               
ซ่ึงด าเนินการในทางพาณิชย์เพื่อแสวงหาผลก าไรเป็นอาชีพตามปกติวิสัยในการเล้ียงชีพหรือ
ผลประโยชน์ 
   จากความหมายของค าวา่ “ธุรกิจ” ดงักล่าวขา้งตน้ จึงพอสรุปไดว้่าธุรกิจ หมายถึง การ
ประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจของมนุษยท่ี์เก่ียวขอ้งกบั การผลิต การแลกเปล่ียน ซ้ือขายสินคา้และ
บริการ โดยมีจุดมุ่งหมายท่ีจะแสวงหาก าไรจากการประกอบธุรกิจนั้นๆ โดยแยกประเภทของธุรกิจ
ออกเป็น ธุรกิจอุตสาหกรรม ธุรกิจการคา้ และธุรกิจการบริการ 
   ตามพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ค  าว่า “การศึกษา” หมายความว่า 
การเรียน, การเล่าเรียน, การเรียนรู้, การหาความรู้ 
   การศึกษา หมายถึง กระบวนการเรียนรู้ และกระบวนการเรียนรู้นั้นเกิดกบับุคคลและ
สังคม โดยถือวา่คนเป็นส่วนหน่ึงของสังคม ดงันั้น การเรียนรู้ คือการเรียนรู้ของคนในสังคม 
   พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 4 ได้ให้ความหมายค าว่า 
“การศึกษา” หมายความวา่ กระบวนการเรียนรู้เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคมโดยการ
ถ่ายทอดความรู้ การฝึก การอบรม การสืบสานทางวฒันธรรม การสร้างสรรคจ์รรโลงความกา้วหนา้
ทางวิชาการ การสร้างองค์ความรู้อันเกิดจากการจดัสภาพแวดล้อมสังคม การเรียนรู้และปัจจยั
เก้ือหนุนใหบุ้คคลเรียนรู้อยา่งต่อเน่ืองตลอดชีวติ  
   จากความหมายของค าวา่ ธุรกิจ และการศึกษา ในความหมายเฉพาะการจดัการศึกษาใน
ระดบัอุดมศึกษา สรุปไดว้า่ ธุรกิจการศึกษา คือ การจดัการศึกษาของเอกชนท่ีไดรั้บมอบหมายจาก
รัฐ ให้ถ่ายทอดความรู้ในศาสตร์ต่างๆ ให้กบัประชาชน ในหลายรูปแบบ เช่น หลกัสูตรระยะสั้ น 
ระยะยาว เป็นทางการ ก่ึงทางการ โดยมีวตัถุประสงค์ให้ผูเ้ข้ารับการศึกษาได้เพิ่มพูนความรู้ 
ประสบการณ์ ทกัษะ กระบวนการ และความช านาญในศาสตร์ใดก็ได้ โดยสถาบนัอุดมศึกษา
เอกชนจะได้รับเงินเป็นค่าตอบแทน การจดัการการศึกษาในระดับอุดมศึกษาของเอกชนไม่ว่า

                                                 

 30  โอ ซี. เฟอร์เรลล์ และเกอร์เฟรย ์เฮิร์ท.  (2546).  ธุรกิจเบื้องต้น.  แปลจาก Business A Changing 
World โดย พรพรหม พรหมเพศ.  หนา้ 1. 
 31  Bryan A. Garner.  (2004).  Black’ s Law Dictionary.  p. 211. 
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รูปแบบใดจะต้องขอรับใบอนุญาตต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการโดยค าแนะน าของ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา  
 
 2.2.3  สถาบันอุดมศึกษาเอกชนกบัการประกอบธุรกจิ 
   ธุรกิจการศึกษา (Business Education) เกิดข้ึนมาในยคุไล่เล่ียกบัการปฏิวติัอุตสาหกรรม
ในฝ่ังซีกโลกตะวนัตก เม่ือเร่ิมมีการตั้งโรงงานผลิตสินคา้เพื่อท าการผลิตสินคา้จ านวนมากๆ ออก
วางขาย ส่งผลใหมี้สินคา้หลากหลายชนิดสู่ทอ้งตลาด ประชาชนจากชนบทเร่ิมทยอยเขา้มาอยูอ่าศยั
และท างานในเมือง โดยเฉพาะการท างานในโรงงาน จึงเกิดเป็นสังคมอุตสาหกรรมข้ึนมา               
มีการแข่งขนัคา้ขายกนัมากข้ึน กระบวนการแลกเปล่ียนส่ิงของเปล่ียนเป็นการซ้ือขาย อุตสาหกรรม
และการคา้ขยายตวัทวีความซับซ้อนเพิ่มข้ึน จึงเกิดความตอ้งการแรงงานทั้งในภาคผลิตและภาค
ธุรกิจ โดยเฉพาะคนท่ีมีความรู้และทกัษะในงานธุรกิจ ท าใหเ้กิดโรงเรียนเปิดสอนวชิาท่ีเก่ียวกบังาน
ธุรกิจ เช่น วิชาบญัชี วิชาเลขานุการ วิชาพิมพดี์ด เป็นตน้ โดยเฉพาะวิชาพิมพดี์ดไดเ้ปิดโอกาสให้
สตรีมีโอกาสเขา้มาท างานในภาคธุรกิจไดอ้ยา่งเต็มตวั ซ่ึงการจดัการเรียนการสอนวิชาเหล่าน้ี ก็คือ        
การประกอบธุรกิจการศึกษาในยุคแรก จะเห็นได้ว่าธุรกิจการศึกษาในยุคแรกนั้น มุ่งเน้นท่ีการ
ฝึกฝนและเตรียมคนให้มีอาชีพทางธุรกิจ นักวิชาการตะวนัตกมักเรียกว่าเป็น “Learning for 
business occupation” แต่ต่อมาสังคมมีการขยายตัวพร้อมๆ กับการเติบโตของภาคธุรกิจและ
อุตสาหกรรม กระแสทางธุรกิจเขา้มาเก่ียวขอ้งกบัชีวิตประจ าวนัของประชาชนส่วนใหญ่ จึงเกิด
แนวคิดใหม่เก่ียวกบับทบาทของธุรกิจการศึกษาเพิ่มข้ึน นัน่คือธุรกิจการศึกษาคงไม่ใช่เพียงการฝึก
อาชีพใหผู้ค้นเท่านั้น แต่ยงัสามารถเสริมสร้างความฉลาดและความเขม้แข็งในฐานะผูบ้ริโภคให้แก่
ประชาชนดว้ย เพราะศาสตร์ทางธุรกิจนั้นสอนให้เราเขา้ใจระบบการคา้ การตลาด เศรษฐกิจและ
การเงิน ท าให้เขา้ใจกระบวนการทางธุรกิจ เขา้ใจผลกระทบของธุรกิจท่ีมีต่อประชาชนและสังคม 
นอกจากน้ีธุรกิจการศึกษายงัสามารถสอนให้เราเป็นผูบ้ริโภคท่ีฉลาด รู้จกัการเลือกสินค้าและ
บริการ รู้จกัการออมและการลงทุนท่ีเหมาะสม องคค์วามรู้เหล่าน้ีสามารถช่วยให้ประชาชนมีความ
เขม้แขง็ทางเศรษฐกิจและฉลาดเท่าทนัเล่ห์เหล่ียมทางธุรกิจ 
   ค าวา่ธุรกิจการศึกษาหรือท่ีเรียกวา่ Business Education นั้น เกิดข้ึนในประเทศไทยระยะ
เวลานานพอสมควร ประเทศไทยก็เป็นประเทศหน่ึงท่ีเห็นความส าคญัและมีการจดัการเรียนการ
สอนวิชาธุรกิจมาช้านาน มีทั้งหลกัสูตรท่ีสอนเพื่อเป็นอาชีพ เช่น หลกัสูตรพณิชยกรรมในระดบั
อาชีวศึกษา จนถึงหลกัสูตรการจดัการและบริหารธุรกิจในระดบัอุดมศึกษาและต่อมาก็มีการพฒันา
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานในระดับมัธยมศึกษา โดยมีการบรรจุวิชาธุรกิจ เศรษฐศาสตร์
ผูบ้ริโภค วิชาบญัชี การขาย พิมพดี์ดและวิชางานส านกังาน เขา้ไวใ้นหลกัสูตร ซ่ึงจะเห็นไดว้า่เป็น
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หลกัสูตรท่ีมุ่งเตรียมคนให้สามารถท างานได้และเป็นผูบ้ริโภคท่ีฉลาดไปพร้อมกนั และเพื่อให ้   
การสอนมีคุณภาพ 
   เป้าหมายทางธุรกิจมักจะมุ่งไปสู่การพัฒนาองค์กรให้สามารถมีว ัตถุดิบท่ีดี  มี
กระบวนการท่ีมีประสิทธิภาพลงทุนนอ้ยไดผ้ลผลิตสูงมีตลาดรองรับและสามารถท าผลประโยชน์
ได้สูงสุด แต่เป้าหมายทางธุรกิจการศึกษามีความแตกต่างอย่างมาก เพราะวตัถุดิบนั้นเป็นมนุษย์
ไม่ใช่วตัถุท่ีสามารถจะเลือกได้ให้เหมือนกนัได้หมด ความแตกต่างหลากหลายของปัจจยัน าเขา้
ระหว่างธุรกิจ กบัธุรกิจการศึกษาจึงแตกต่างกนัโดยส้ินเชิง ปัจจยัน าเขา้ของธุรกิจการศึกษาก็เป็น
ลูกคา้ของสถาบนัอุดมศึกษาซ่ึงตอ้งเสียเงินเขา้มารับบริการการศึกษา ธุรกิจการศึกษาจึงเป็นธุรกิจท่ี
ซบัซ้อน เป้าหมายธุรกิจการศึกษาจะตอ้งแตกต่างจากเป้าหมายทางธุรกิจ นัน่คือ โดยปรัชญาแลว้
สถาบนัอุดมศึกษาจะตอ้งเป็นสถาบนัท่ีไม่มุ่งหวงัก าไร (Non Profitable Organization) ค  าว่า ก าไร
อาจจะไม่ไดมี้หน่วยเป็น “เงิน” เสมอไปในธุรกิจการศึกษาอาจจะหมายถึง ก าไรท่ีไดพ้ฒันาคนให้มี
ความรู้และมีคุณภาพให้แก่สังคมมากข้ึน แต่การจดัการธุรกิจการศึกษาจะต้องมีการจดัการให้
สามารถพึ่งพาตนเองได ้มีรายไดเ้พียงพอกบัค่าใชจ่้ายและสามารถจดัการศึกษาไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 
 
2.3  ความหมาย แนวคิด และทฤษฎเีกีย่วกบัการคุ้มครองผู้บริโภค 
   ในอดีต การศึกษาของประเทศไทยยงัไม่มีการตระหนักถึงการคุม้ครองผูรั้บบริการ
ทางการศึกษาของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน จนกระทัง่สังคมเจริญกา้วหนา้ ประชาชนมีการศึกษา
มากข้ึน ท าให้ประชาชนเร่ิมเรียกร้องสิทธิท่ีตนมีในการซ้ือสินคา้หรือบริการรวมถึงบริการทาง
การศึกษา ในฐานะท่ีตนเป็นผูบ้ริโภคโดยเสียค่าบริการในการเขา้ศึกษาสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน 
ตนก็ต้องได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน เม่ือจบการศึกษาสามารถน าวิชาความรู้ไป
ประกอบอาชีพได ้เพื่อให้เกิดความเขา้ใจการเป็นผูบ้ริโภค จึงตอ้งท าความเขา้ใจความหมาย แนว
และแนวคิดเก่ียวกบัการคุม้ครองผูบ้ริโภค  
 
 2.3.1  ความหมายของค าว่า “ผู้บริโภค” 
   ตามพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ค าว่า “ผูบ้ริโภค” หมายความว่า     
ผูซ้ื้อหรือผูไ้ด้รับบริการจากผูป้ระกอบธุรกิจ และหมายความรวมถึง ผูซ่ึ้งได้รับการเสนอหรือ
ชกัชวนจากผูป้ระกอบธุรกิจเพื่อให้ซ้ือสินคา้หรือรับบริการดว้ย; ผูเ้ขา้ท าสัญญาในฐานะผูซ้ื้อ ผูเ้ช่า 
ผูเ้ช่าซ้ือ ผู ้กู้ ผูเ้อาประกันภัย หรือผูเ้ข้าท าสัญญาอ่ืนใดเพื่อให้ได้มาซ่ึงทรัพย์สิน บริการหรือ
ประโยชน์อ่ืนใดโดยมีค่าตอบแทน ทั้งน้ี การท าสัญญานั้นตอ้งเป็นไปโดยมิใช่เพื่อการคา้ ทรัพยสิ์น 
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บริการ หรือประโยชน์อ่ืนใดนั้น และหมายความรวมถึงผูเ้ขา้ท าสัญญาในฐานะผูค้  ้ าประกนัของ
บุคคลดงักล่าวซ่ึงมิไดก้ระท าเพื่อการคา้ดว้ย (อ. Consumer)32 
   อดุลย ์จาตุรงคกุล ไดใ้หค้วามหมายของผูบ้ริโภค วา่ ผูบ้ริโภค หมายถึงบุคคลต่างๆ ท่ีมี
ความสามารถในการซ้ือ (Ability to Buy) 
   ชยัวฒัน์  วงศว์ฒันศานต์ ไดใ้ห้ความหมายของผูบ้ริโภควา่ ผูบ้ริโภค หมายถึงผูซ้ื้อหรือ
ผูไ้ดรั้บบริการจากผูป้ระกอบธุรกิจหรือผูซ่ึ้งไดรั้บการเสนอหรือการชกัชวนจากผูป้ระกอบธุรกิจ
เพื่อใหซ้ื้อสินคา้หรือรับบริการ และหมายความรวมถึงผูใ้ชสิ้นคา้หรือผูไ้ดรั้บบริการจากผูป้ระกอบ
ธุรกิจโดยชอบ แมมิ้ไดเ้ป็นผูเ้สียค่าตอบแทนก็ตาม33 
   กฎหมายของประเทศไทยได้มีการให้ความหมายของค าว่า “ผูบ้ริโภค” ไวใ้นกฎหมาย
หลายฉบับ เช่น พระราชบัญญัติคุ้มครองผูบ้ริโภค พ.ศ. 2522 มาตรา 3 ได้ให้ความหมายไวว้่า 
“ผูบ้ริโภค หมายความวา่ ผูซ้ื้อหรือผูไ้ดรั้บบริการจากผูป้ระกอบธุรกิจ หรือผูซ่ึ้งไดรั้บการเสนอหรือการ
ชกัชวนจากผูป้ระกอบธุรกิจเพื่อให้ซ้ือสินคา้หรือรับบริการ และหมายความรวมถึงผูใ้ช้สินคา้หรือผู ้
ไดรั้บบริการจากผูป้ระกอบธุรกิจโดยชอบ แมมิ้ไดเ้ป็นผูเ้สียค่าตอบแทนก็ตาม” 
   พระราชบญัญติัว่าด้วยข้อสัญญาท่ีไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540 ได้ให้ความหมายของค าว่า 
ผูบ้ริโภคในมาตรา 3 ไวว้า่ “ผูบ้ริโภค หมายความว่า ผูเ้ขา้ท าสัญญาในฐานะผูซ้ื้อ ผูเ้ช่า ผูเ้ช่าซ้ือ ผูกู้ ้     
ผูเ้อาประกนัภยั หรือผูเ้ขา้ท าสัญญาอ่ืนใดเพื่อใหไ้ดม้า ซ่ึงทรัพยสิ์น บริการ หรือประโยชน์อ่ืนใด โดย
มีค่าตอบแทน ทั้งน้ี การเข้าท าสัญญานั้นต้องเป็นไปโดยมิใช่เพื่อการค้า ทรัพย์สิน บริการ หรือ
ประโยชน์อ่ืนใดนั้น และใหห้มายความรวมถึง ผูเ้ขา้ท าสัญญาในฐานะผูค้  ้าประกนัของบุคคลดงักล่าว 
ซ่ึงมิไดก้ระท าเพื่อการคา้ดว้ย” 
 
 2.3.2  แนวคิดและทฤษฎเีกีย่วกบัการคุ้มครองผู้บริโภค 
   แนวคิดในการคุม้ครองผูบ้ริโภคนั้นมีมานานตั้งแต่อดีตและพฒันาเร่ือยมาจนถึงปัจจุบนั 
ซ่ึงประกอบดว้ยทฤษฎีทั้งทางดา้นเอกชนและมหาชน โดยต่างมีวตัถุประสงคแ์ละความมุ่งหมายใน
การคุม้ครองประชาชนของตนใหไ้ดรั้บความปลอดภยัและไดรั้บบริการสาธารณะท่ีดีอยา่งเท่าเทียม
กนั ในหวัขอ้น้ีจึงท าการศึกษาถึงความหมาย แนวคิดและทฤษฎีในการคุม้ครองผูบ้ริโภคตั้งแต่อดีต
จนถึงปัจจุบนั 
   เ ม่ือวิทยาการและเทคโนโลยีได้เจริญก้าวหน้ากระบวนการผลิตสินค้ามีความ
สลบัซบัซ้อนมากยิ่งข้ึน ขั้นตอนการผลิตใชว้ตัถุดิบและเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัยากแก่การเขา้ใจของ
                                                 

 32  ราชบณัฑิตยสถาน.  เล่มเดิม.  หนา้ 739. 
 33  ชยัวฒัน์  วงศว์ฒันศานต.์  (2543).  กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค.  หนา้ 11. 
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บุคคลทัว่ไปในฐานะผูบ้ริโภค และเน้นการผลิตเพื่อเพิ่มผลก าไรแต่คุณภาพของสินคา้ลดต ่าลง
ประกอบกับสินค้ามีวตัถุดิบท่ีเป็นอันตรายมากข้ึน อ านาจต่อรองท่ีเคยเท่าเทียมกันระหว่าง               
ผูป้ระกอบธุรกิจกบัผูบ้ริโภคกลายเป็นผูป้ระกอบธุรกิจมีอ านาจต่อรองท่ีสูงกว่าเน่ืองจากความ
ตอ้งการบริโภคท่ีเพิ่มสูงข้ึน การแข่งขนัแบบเสรีและเป็นธรรมเร่ิมมีการผูกขาดทางการค้าและ
ผลผลิตจากผูป้ระกอบธุรกิจรายใหญ่ หลกัท่ีเคยถือว่าผูซ้ื้อตอ้งระวงัจึงขาดความเป็นธรรมและไม่
สามารถคุม้ครองผูบ้ริโภคได้อีกต่อไป เน่ืองจากผูบ้ริโภคไม่อาจปรับตวัให้ทนักบัวิทยาการและ
เทคโนโลยท่ีีกา้วหนา้อยูเ่สมอได ้ความเขา้ใจท่ีวา่ผูป้ระกอบธุรกิจและผูบ้ริโภคมีความรู้ในการผลิต
สินคา้ท่ีเท่าเทียมกนัจึงเป็นความเขา้ใจท่ีผดิและไม่เป็นธรรมอีกต่อไป แนวคิดในกฎหมายซ้ือขายจึง
เปล่ียนแปลงไปจากหลกัเดิมท่ีผูซ้ื้อตอ้งระวงัมาเป็นหลกั “ผูข้ายตอ้งระวงั” Let the Seller Beware)34 
ซ่ึงในความสัมพนัธ์ระหว่างผูป้ระกอบธุรกิจกบัผูบ้ริโภคนั้น เป็นความสัมพนัธ์ในทางกฎหมาย
เอกชน (Private Law) ซ่ึงคู่กรณีมีอิสระในการท านิติกรรมอยา่งใดๆ ก็ไดต้ราบเท่าท่ีไม่ขดัต่อความ
สงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอนัดีของประชาชน แต่เม่ือความสัมพนัธ์ดงักล่าวก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
คนส่วนใหญ่และประโยชน์ส่วนรวม จึงมีความจ าเป็นท่ีรัฐจะตอ้งเขา้ไปจดัระเบียบความสัมพนัธ์
ดงักล่าวนั้นเพื่อให้สังคมปกติสุข การคุม้ครองผูบ้ริโภคจึงเป็นวิธีการหน่ึงท่ีรัฐเขา้มาจดัระเบียบใน
ความสัมพนัธ์ระหว่างเอกชนดว้ยกนั โดยการพฒันาหลกักฎหมายแพ่งให้เหมาะสม และน าหลกั
กฎหมายมหาชน (Public Law) มาใช้บงัคบัตามความจ าเป็นแห่งกรณี เช่น มาตรการควบคุมและ
ก ากบัดูแลต่างๆ กฎหมายคุม้ครองผูบ้ริโภคจึงเป็นกฎหมายท่ีรวบรวมเอาหลกักฎหมายต่างๆ เขา้ไว้
ดว้ยกนัเพื่อใหเ้กิดความเป็นธรรมและคุม้ครองผูบ้ริโภคให้มากท่ีสุด ซ่ึงทฤษฎีเก่ียวกบัการคุม้ครอง
ผูบ้ริโภคสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น ทฤษฎีทางเอกชนและทฤษฎีทางมหาชน ดงัน้ี 
 
  2.3.2.1  ทฤษฎทีางเอกชน 
     ในการศึกษา ทฤษฎีท่ีมารองรับหลกัการเสรีภาพของเอกชนโดยท่ีรัฐไม่ควรเขา้
มาแทรกแซง สามารถศึกษาไดจ้ากทฤษฎีเสรีนิยมของอดมั สมิธ และทฤษฎีความรับผิดทางสัญญา 
ดงัน้ี 
     1)  ทฤษฎีเสรีนิยมของอดมั สมิธ 
      แนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ของสมิธ คือ ผลประโยชน์ส่วนตวั เป็นปัจจยัท่ี
ส าคญัในการก าหนดพฤติกรรมของคน อดมั สมิธ สนบัสนุนการแบ่งแยกงานกนัท าเป็นอย่างมาก 
เพื่อใหง้านมีผลดียิง่ข้ึน โดยมี 2 องคป์ระกอบ คือ มีตลาดอนักวา้งขวางส าหรับคา้ขาย และมีทุนเป็น
จ านวนมาก  
                                                 

  34  แหล่งเดิม.  หนา้ 18.  

DPU



        41 

     2)  ทฤษฎีความรับผดิทางสัญญา (Contractual Liability of Will) 
      การท าสัญญาแต่ดั้ งเดิมนั้น เราถือกันว่าคู่สัญญามีเสรีภาพท่ีจะตกลงท า
สัญญากนัไดต้ามเจตนาของตนเอง แต่ปัจจุบนัเร่ิมมีกฎเกณฑ์ขอ้บงัคบัต่างๆ ท่ีกฎหมายก าหนดข้ึน
เพื่อใหส้ัญญาบางชนิดตอ้งถือปฏิบติั ดงันั้นการท าสัญญาจึงมีหลกัหรือทฤษฎีท่ีส าคญั คือ  
      (1)  ทฤษฎีหลกัความศกัด์ิสิทธ์ิแห่งการแสดงเจตนา (Principle of Autonomy 
of Will)  
       เป็นทฤษฎีท่ีนักปรัชญากฎหมายสมัยคริสต์ศตวรรษท่ี  18 ให้การ
สนับสนุน โดยอาศยัความเป็นเหตุเป็นผลทางนิติปรัชญาว่าด้วยนิติสัมพนัธ์ทางหน้ี ตั้ งอยู่บน
รากฐานของ “เจตนา” ของบุคคลโดยเจตนาเป็นแหล่งก าเนิดและเป็นมาตรการของสิทธิ35 โดยถือวา่ 
“เจตนาของเอกชนมีค่าเหนือกว่าสังคม” (La Primanté de Individual sur la Société) เป็นพื้นฐาน
ก่อให้เกิดสิทธิและหน้าท่ีตามสัญญา ซ่ึงมีทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งอยู่ 2 ทฤษฎี คือ ทฤษฎีเจตนา (Will 
Theory) และทฤษฎีการแสดงเจตนา (Declaration Theory)  
      (2)  ทฤษฎีหลกัเสรีภาพในการท าสัญญา (Principle of Freedom of Contract) 
        เป็นพื้นฐานของหลักกฎหมายนิติกรรมสัญญาท่ีใช้กับแพร่หลายอยู่
ทั่วไป และมีความเก่ียวพันกับส่วนต่างๆ ของนิติกรรมสัญญา ไม่ว่าจะเป็นเ ร่ืองคู่สัญญา 
วตัถุประสงคข์องสัญญา หรือแบบของสัญญา ตามท่ีกล่าวมาแลว้วา่ “หลกัเร่ืองความศกัด์ิสิทธ์ิแห่ง
การแสดงเจตนา” เป็นหลกักฎหมายท่ีให้ความเป็นอิสระแก่บุคคลในการท่ีจะท าสัญญาตามท่ีเขา
ตอ้งการ ส่วนหลกัเกณฑ์เร่ืองเสรีภาพในการท าสัญญาถือเป็นนโยบายทางกฎหมาย (Legal Policy) 
ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นถึงเสรีภาพของบุคคลท่ีจะเปล่ียนแปลงสิทธิของเขาไดต้ามท่ีตอ้งการ และเป็นหลกั
ท่ีใหเ้สรีภาพอยา่งสมบูรณ์แก่คู่สัญญาในการท่ีจะก าหนดชนิดแบบ และเน้ือหาของสัญญา การตกลง
ท าสัญญากันโดยอิสระและด้วยใจสมัคร หากข้อตกลงนั้ นไม่ขัดกับความสงบเรียบร้อยของ
ประชาชน (Public Policy) สัญญานั้นยอ่มมีผลใชบ้งัคบัได ้ทฤษฎีวา่ดว้ยเสรีภาพในการท าสัญญาจึง
ถือหลักท่ีว่า  ตัวท่ี ก่อให้เ กิดหน้ีในเ ร่ืองเ ก่ียวกับสัญญานั้ น คือ ความสมัครใจหรือเจตนา                
(La Volonté)36 ขณะเดียวกนัก็เป็นการจ ากัดขอบเขตการแทรกแซงของรัฐในการท าสัญญาของ
คู่กรณีใหอ้ยูใ่นวงท่ีจ ากดัท่ีสุด37 
 

                                                 

 35  ดาราพร  ถิระวฒัน์.  (2538).  กฎหมายสัญญา: สถานใหม่ของสัญญาปัจจุบันและปัญหาข้อสัญญาที่
ไม่เป็นธรรม.  หนา้ 7.  
 36  ไชยยศ  เหมะรัชตะ.  (2535).  กฎหมายว่าด้วยสัญญา.  หนา้ 87–88.  
 37  แหล่งเดิม.  หนา้ 83.  
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  2.3.2.2  ทฤษฎทีางมหาชน 
     ตามแนวคิดของลทัธิปัจเจกชนนิยมท่ีวา่ มนุษยทุ์กคนมีความเสมอภาคเท่าเทียม
กนั มนุษยมี์สิทธิและเสรีภาพเป็นของตนเองรัฐไม่อาจท่ีจะเขา้ไปแทรกแซงหรือท าลายสิทธิและ
เสรีภาพของเอกชนได ้จากหวัขอ้การจ ากดัสิทธิและเสรีภาพตามท่ีไดก้ล่าวแลว้ขา้งตน้ท าให้มีความ
จ าเป็นบางประการในการท่ีรัฐตอ้งเขา้ไปแทรกแซงกิจกรรมของเอกชน ซ่ึงท าให้สิทธิและเสรีภาพ
ของเอกชนอาจมีขอ้จ ากดัตามสมควรแก่กรณี แต่ทั้งน้ีเป็นไปเพื่อความปกติสุขของสังคมแห่งรัฐนั้น
โดยมีหลกัการและแนวคิด ดงัน้ี 
     1)  หลกัประโยชน์สาธารณะ 
      ค าว่า “ประโยชน์สาธารณะ” ยงัไม่มีค  านิยามความหมายท่ีชัดเจนเป็นการ
ทัว่ไปแต่อย่างใด อย่างไรก็ตามอาจพิจารณาไดว้่าประโยชน์สาธารณะเป็นวตัถุประสงค์ของการ
ด า เ นินการของรัฐ เพื่ อตอบสนองความต้องการของคนส่วนใหญ่ ส่วนอ านาจมหาชน        
(Puissance Publique) เป็นวธีิด าเนินการท่ีใหรั้ฐมีอ านาจเหนือปัจเจกชนเพื่อด าเนินการให้ส าเร็จตาม
เป้าหมายนั้น ดังนั้ น หัวใจของกฎหมายมหาชนจึงอยู่ท่ีวตัถุประสงค์ (But หรือ Finalité) ของ
กิจกรรมของรัฐท่ีตอ้งเป็นไปเพื่อตอบสนองความตอ้งการของคนส่วนใหญ่ ซ่ึงต่างจากกิจกรรมของ
เอกชนท่ีมุ่งตอบสนองความตอ้งการส่วนตวัของตนเอง แม้ว่ากฎหมายเอกชนเองก็ตราข้ึนเพื่อ
ประโยชน์สาธารณะ แต่ในกฎหมายเอกชนประโยชน์สาธารณะเป็นเพียงปลายเหตุ ตน้เหตุ คือ การ
ใหเ้คร่ืองมือแก่เอกชนแต่ละคนท่ีจะตอบสนองความตอ้งการส่วนตวัให้ดีท่ีสุด38 หลกัการดงักล่าวน้ี
มีพื้นฐานมาจากการท่ีรัฐจะกระท าการอยา่งใดๆ นั้น รัฐจะตอ้งค านึงถึง “ประโยชน์สาธารณะ” การ
ใหค้วามคุม้ครองแก่ผูบ้ริโภคนั้นถือวา่เป็นนโยบายแห่งรัฐท่ีแต่ละรัฐจะตอ้งจดัให้มีข้ึนเพื่อให้ความ
คุม้ครอง ดูแลประชาชนของแต่ละรัฐให้มีความเป็นอยูอ่ยา่งสงบสุข โดยมุ่งถึงประโยชน์สาธารณะ
เป็นพื้นฐาน 
     2)  หลกัอรรถประโยชน์ (On Utilitarianism) 
      อรรถประโยชน์ คือ หลกัธรรมท่ีเป็นพื้นฐานของศีลธรรมท่ีเป็นหลกัท่ีวา่ดว้ย
ความสุขท่ีสุดส าหรับคนจ านวนมากท่ีสุด หลกัน้ีถือวา่การกระท าท่ีชอบธรรมนั้น คือ การกระท าท่ี
ส่งเสริมใหเ้กิดความสุข ความสุข คือ ความพอใจไม่มีความทุกข ์ส่ิงท่ีไม่ใช่ความสุข คือ ความทุกข ์
และการถูกบดบงัไม่ใหเ้กิดความไม่พอใจ 
     3)  หลกัความสงบเรียบร้อยของประชาชน39 

                                                 

  38  แหล่งเดิม.  หนา้ 333.  
  39  บวรศกัด์ิ  อุวรรณโณ . (2538).  กฎหมายมหาชน เล่ม 3: ทีม่าและนิตวิธีิ.  หนา้ 232-235.  
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      แนวคิดเก่ียวกบั “หลกัความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอนัดีของประชาชน” 
มีท่ีมาจากกฎหมายโรมนั ต่อมากฎหมายแพ่งของฝร่ังเศสและกฎหมายแพ่งของญ่ีปุ่นไดย้ึดถือตาม
แนวคิดดงักล่าว ระยะแรกแนวคิดน้ียอมรับแต่เฉพาะท่ีใชก้บัหลกัเสรีภาพในการท าสัญญาเท่านั้น 
ภายหลงัแนวคิดดงักล่าวกลายเป็นหลกัส าคญัของกฎหมายเอกชนในหลายประเทศ แต่ทั้งน้ีค  าว่า 
“ความสงบเรียบร้อยของประชาชน” นั้ น ยงัไม่มีค  านิยามความหมายท่ีชัดเจนเป็นการทั่วไป
เช่นเดียวกนักบัค าวา่ “ประโยชน์สาธารณะ” อยา่งไรก็ตามความสงบเรียบร้อยของประชาชนมีความ
มุ่งหมายท่ีจะยกข้ึนมาใชใ้นกรณีท่ีผลประโยชน์ส่วนรวมของสังคมหรือประโยชน์สาธารณะขดักบั
ผลประโยชน์ส่วนตวั ดงันั้นผลประโยชน์ส่วนรวมย่อมมีความส าคญัมากกว่าความสงบเรียบร้อย
ของประชาชน จึงหมายถึงประโยชน์โดยทัว่ไปของประเทศชาติและสังคม อย่างไรก็ตาม รัฐก็ไม่
สามารถน าหลกัประโยชน์สาธารณะหรือหลกัความสงบเรียบร้อยของประชาชนเพื่อมาจ ากดัสิทธิ
เสรีภาพของประชาชนโดยปราศจากขอบเขตได ้การท่ีรัฐจะเขา้ไปแทรกแซงหรือจ ากดัสิทธิเสรีภาพ
ของปัจเจกชนไดน้ั้นจะตอ้งเป็นไปตามหลกัการในการจ ากดัสิทธิเสรีภาพเท่าท่ีจ  าเป็นและสมควร
แก่กรณีเท่านั้น 
 
 2.3.3  สิทธิของผู้บริโภค 
   ในอดีตสังคมไม่ไดต้ระหนกัถึงสิทธิของประชาชนในการบริโภค เน่ืองจากประชาชนมี
ความรู้ความสามารถท่ีเท่าเทียมกนั แต่เม่ือมนุษยไ์ดส้ร้างเทคโนโลยแีละนวตักรรมใหม่ๆ ข้ึนเพื่อให้
เกิดความสะดวกสบายในการด าเนินชีวติ ความรู้ความสามารถของประชาชนเร่ิมแตกต่างกนัจนเกิด
เป็นกลุ่มผูผ้ลิต และผูบ้ริโภคข้ึนในสังคม ผูท่ี้มีความรู้ความสามารถในการผลิตสินคา้และบริการ
กลบัเอาเปรียบประชาชนผูบ้ริโภคเพื่อให้ตนเองขายสินคา้และบริการไดใ้นจ านวนท่ีมากแต่ไม่ได้
ตระหนักถึงส่ิงท่ีผูบ้ริโภคจะได้รับซ่ึงอาจเป็นอนัตรายแก่ผูบ้ริโภค หัวขอ้น้ีจะกล่าวถึงสิทธิของ
ผูบ้ริโภคทั้งของสากลและสิทธิผูบ้ริโภคของประเทศไทย ดงัน้ี 
 
  2.3.3.1  สิทธิผู้บริโภคสากล 
     การคุ้มครองผูบ้ริโภคจึงถือก าเนิดข้ึนอย่างเป็นรูปธรรมในปี ค.ศ. 1887 เม่ือ
ประเทศสหรัฐอเมิรกาไดอ้อกกฎหมายเพื่อคุม้ครองผูบ้ริโภคฉบบัแรกช่ือ Interstate Commerce Act 
1887 และในปี ค.ศ. 1962 รัฐบาลของประเทศสหรัฐอเมริกา ในสมยัของประธานาธิบดี จอห์น เอฟ 
เคเนด้ี ไดป้ระกาศปฏิญญาว่าดว้ยสิทธิพื้นฐาน 7 ประการของผูบ้ริโภค (Consumer’s Bill of Right 
Massage) ในการกล่าวสุนทรพจน์เร่ืองน้ีต่อรัฐสภาอเมริกนั ซ่ึงรัฐบาลสหรัฐอเมริกาในขณะนั้นได้
จดัตั้งข้ึนเพื่อพิจารณาหาทางคุม้ครองผูบ้ริโภควา่ “ถา้รัฐบาลจะกระท าให้สมกบัความรับผิดชอบท่ีมี

DPU



        44 

ต่อผูบ้ริโภคในการใช้สิทธิของเขาเหล่านั้นแล้ว จะต้องมีกฎหมายและการด าเนินการของฝ่าย
ปกครองเพิ่มข้ึน และสิทธิทั้งหลายท่ีบรรดาผูบ้ริโภคมีอยู่จะตอ้งค านึงถึงคือ สิทธิท่ีจะไดรั้บความ
ปลอดภยั สิทธิท่ีจะได้รับข่าวสาร สิทธิท่ีจะมีอิสระในการเลือกหาสินคา้และบริการ และสิทธิท่ี     
จะได้รับการพิจารณาเยียวยาความเสียหาย ต่อมาได้มีการจดัตั้งสหพนัธ์ผูบ้ริโภค (International 
Organization of Consumers Union: IOCU)40 เป็นองค์กรอิสระ ตั้งข้ึนเม่ือ พ.ศ. 2503 ณ กรุงเฮก ใน
การประชุมเม่ือ พ.ศ. 2538 ไดเ้ปล่ียนช่ือเป็น Consumers International: CI) และได้มีการเพิ่มสิทธิ
ของผูบ้ริโภคจาก 4 ประการ เป็น 8 ประการ ตามล าดบั คือ41 1) สิทธิท่ีจะไดรั้บความปลอดภยั 2) 
สิทธิท่ีจะไดรั้บขอ้มูลข่าวสาร 3) สิทธิท่ีจะซ้ือเคร่ืองอุปโภค บริโภคในราคายุติธรรม 4) สิทธิท่ีจะ
ร้องเรียนเพื่อความเป็นธรรม 5) สิทธิท่ีจะได้รับชดใช้ความเสียหาย 6) สิทธิท่ีจะได้รับบริโภค
การศึกษา 7) สิทธิท่ีจะไดรั้บความจ าเป็นขั้นพื้นฐาน 8) สิทธิท่ีจะไดอ้ยูใ่นส่ิงแวดลอ้มท่ีสะอาด 
 
  2.3.3.2  สิทธิผู้บริโภคในประเทศไทย 
     แต่เดิมนั้นประเทศไทยยงัไม่มีพระราชบญัญติัคุม้ครองผูบ้ริโภค พ.ศ. 2522 แต่
ไม่ได้หมายความว่าประเทศไทยไม่มีกฎหมายคุ้มครองผูบ้ริโภคแต่อย่างใด ประเทศไทยคงมี
กฎหมายหลายฉบบัดว้ยกนัซ่ึงลว้นแต่มีวตัถุประสงค์ในการคุม้ครองผูบ้ริโภคทั้งส้ิน ซ่ึงส่วนมาก
เป็นกฎหมายมหาชนท่ีให้อ านาจรัฐในการเขา้ไปแทรกแซงการประกอบธุรกิจของเอกชน โดยมี
สภาพบงัคบัท่ีไม่สามารถคุม้ครองผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งทัว่ถึงท าให้ผูบ้ริโภคยงัอยูใ่นฐานะท่ีเสียเปรียบ 
อีกทั้งกฎหมายท่ีบงัคบัใช้อยูก่็มิไดมี้การก าหนดในเร่ืองของการชดใชแ้ละเยียวยาความเสียหายซ่ึง
เกิดจากการบริโภค ตอ้งใช้กฎหมายแพ่งและพาณิชยใ์นการเรียกร้องค่าเสียหายและใช้กฎหมาย
อาญาในการเอาผดิกบัผูป้ระกอบธุรกิจ ท าให้กฎหมายท่ีบงัคบัใชอ้ยูใ่นขณะนั้นไม่สามารถคุม้ครอง
ผูบ้ริโภคได้อย่างเต็มท่ี จึงเป็นเหตุผลประการส าคญัในการออกกฎหมายคุ้มครองผูบ้ริโภคไว้
โดยเฉพาะ คือ พระราชบญัญติัคุม้ครองผูบ้ริโภค พ.ศ. 2522 นอกจากพระราชบญัญติัดงักล่าวแลว้ยงั
มีบทบญัญติัตามรัฐธรรมนูญท่ีใหค้วามส าคญักบัการคุม้ครองผูบ้ริโภคเช่นเดียวกนั 
     1)  สิทธิผูบ้ริโภคตามรัฐธรรมนูญ พุทธศกัราช 2550 
     2)  สิทธิผูบ้ริโภคตามพระราชบญัญติัคุม้ครองผูบ้ริโภค พ.ศ. 2522 
      พระราชบญัญติัคุม้ครองผูบ้ริโภค พ.ศ. 2522 ตราข้ึนเพื่อก าหนดสิทธิของ
ประชาชนซ่ึงอยูใ่นฐานะผูบ้ริโภคให้ไดรั้บความคุม้ครองจากการบริโภคสินคา้และบริการ  โดยมุ่ง

                                                 

 40  โครงการสภาสตรีส่งเสริมผูบ้ริโภค.  (2542).  คู่มอืผู้บริโภค.  หนา้ 54.  
  41  สภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถมัภ.์  (2542).  คู่มอืผู้บริโภค.  หนา้ 54. 
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ใชว้ิธีบงัคบัหรือลงโทษผูป้ระกอบธุรกิจในลกัษณะท่ีมีโทษทางอาญาเป็นหลกั ซ่ึงบญัญติัสิทธิของ
ผูบ้ริโภคท่ีจะไดรั้บความคุม้ครองตามกฎหมายไว ้5 ประการ ดงัน้ี42 
      (1)  สิทธิท่ีจะไดรั้บข่าวสารรวมทั้งค าพรรณนาคุณภาพท่ีถูกตอ้งและเพียงพอ
เก่ียวกบัสินคา้หรือบริการ  
      (2)  สิทธิท่ีจะมีอิสระในการเลือกหาสินคา้หรือบริการ  
      (3)  สิทธิท่ีจะไดรั้บความปลอดภยัจากการใชสิ้นคา้หรือบริการ  
      (4)  สิทธิท่ีจะไดรั้บความเป็นธรรมในการท าสัญญา   
      (5)  สิทธิท่ีจะได้รับการพิจารณาและชดเชยความเสียหาย ได้แก่ สิทธิท่ีจะ
ไดรั้บการคุม้ครองและชดใช้ค่าเสียหาย เม่ือมีการละเมิดสิทธิของผูบ้ริโภคตามขอ้ (1) (2) (3) และ 
(4) ดงักล่าวขา้งตน้ 
 

                                                 

  42  ส านกังานคณะกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภค.  (2545).  สคบ. กบัการคุ้มครองผู้บริโภค.  หนา้ 5.  
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บทที ่3 
มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองผู้รับบริการทางการศึกษา 
ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนของประเทศไทยและต่างประเทศ 

 
 การจดัการศึกษาระดบัอุดมศึกษาระดบัปริญญาของประเทศไทยในปัจจุบนัเป็นการจดั
การศึกษาตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งต่างๆ หลายฉบบั ได้แก่ 1) กฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ     
2) กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 3) กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้ ง
สถาบันอุดมศึกษา 4) กฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 5) กฎหมายว่าด้วยระเบียบ
ขา้ราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา และ6) กฎหมายว่าดว้ยการบริหารส่วนงานภายในของ
สถาบนัอุดมศึกษา กฎหมายต่างๆ เหล่าน้ีลว้นมีเน้ือหาแตกต่างกนัไป แต่เม่ือพิจารณาโดยรวมแลว้
จะเห็นไดว้่าเป็นกฎหมายท่ีมีเน้ือหามุ่งเนน้ไปท่ีการใชอ้  านาจของสถาบนัอุดมศึกษาแต่ละแห่งใน
การจดัการศึกษาเป็นส าคญั และยงัไม่มีกฎหมายฉบบัไหนท่ีกล่าวถึงการคุม้ครองผูบ้ริการทาง
การศึกษาของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน เพื่อให้ผูรั้บบริการทางการศึกษาได้รับการศึกษาท่ีได้
คุณภาพและมาตรฐาน และเม่ือเกิดความเสียหายข้ึนกบัผูรั้บบริการทางการศึกษาในกรณีท่ีเป็น
ความผดิของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน สถาบนัอุดมศึกษาเอกชนท่ีเป็นผูใ้ห้บริการจะตอ้งรับผิดชอบ
ในความเสียหายท่ีเกิดข้ึน เพื่อให้เกิดความเขา้ใจการให้ความคุม้ครองผูรั้บบริการทางการศึกษาของ
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน จึงตอ้งท าความเขา้ใจในกฎหมายท่ีใช้บงัคบัอยู่ในปัจจุบนัว่า ภาครัฐมี   
การควบคุมหรือก ากบัดูแลการให้บริการทางการศึกษาของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนอยา่งไร และมี
การใหค้วามคุม้ครองผูรั้บบริการทางการศึกษาในฐานะท่ีเป็นผูบ้ริโภคมากนอ้ยแค่ไหน 
 
3.1  มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองผู้รับบริการทางการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาใน 
 ประเทศไทย 
  ในอดีตประเทศไทยยงัไม่มีการใหค้วามส าคญักบัการคุม้ครองผูรั้บบริการทางการศึกษา 
เพราะถือวา่เป็นบริการสาธารณะท่ีประชาชนไดรั้บจากรัฐ ปัจจุบนัโลกไดมี้ความเจริญกา้วหนา้เป็น
อยา่งมาก ท าใหเ้กิดประเด็นทางกฎหมายใหม่ๆ หลายดา้น เช่น การคุม้ครองบริโภค ซ่ึงเป็นประเด็น
ท่ีทุกคนใหค้วามสนใจ รวมถึงประชาชนคนไทยไดใ้ห้ความส าคญักบัการคุม้ครองผูบ้ริโภคมากข้ึน 
ถึงแม้ว่าการจัดการศึกษาจะเป็นบริการสาธารณะก็ตาม ประชาชนผูรั้บบริการควรท่ีจะได้รับ       
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การคุม้ครองในฐานะเป็นผูใ้ชบ้ริการทางการศึกษา ไม่วา่รัฐจะเป็นผูจ้ดัการศึกษา หรือมอบหมายให้
ภาคเอกชนด าเนินการจดัการศึกษาใหก้บัประชาชน 
 
 3.1.1  ความหมายของค า ว่ า  “ผู้ประกอบธุรกิจ” “ผู้ รับบ ริการทางการศึกษา” และ
“สถาบันอุดมศึกษาเอกชน” 
   การจดัการศึกษาถือวา่เป็นการบริการสาธารณะจากรัฐท่ีมอบใหก้บัประชาชน เม่ือรัฐไม่
สามารถจดัการศึกษาใหก้บัประชาชนไดอ้ยา่งทัว่ถึง รัฐจึงมอบหมายให้ภาคเอกชนเป็นผูด้  าเนินการ
แทนรัฐ โดยถือว่าการจดัการศึกษาไม่ใช่ธุรกิจ แต่เป็นการช่วยเหลือภาครัฐท่ีจะกระจายการศึกษา
ให้กบัประชาชนอย่างทัว่ถึง การจดัการศึกษาของภาคเอกชนจึงเป็นการด าเนินการจดัการศึกษาท่ี  
ไม่มุ่งแสวงหาก าไร แต่หลักการดังกล่าวขดักับหลักคิดของภาคเอกชนท่ีเข้ามาด าเนินการจัด
การศึกษาให้กบัประชาชนโดยถือว่าเป็นธุรกิจการศึกษา เพื่อให้เกิดความเขา้ใจการด าเนินการจดั
การศึกษาของภาคเอกชนจึงตอ้งท าความเขา้ใจการนิยามศพัทด์งัต่อไปน้ี 
 
  3.1.1.1  ความหมายของค าว่า “ผู้ประกอบธุรกจิทางการศึกษา” 
    การใหค้วามหมายของค าวา่ “ผูป้ระกอบธุรกิจทางการศึกษา” ตอ้งท าความเขา้ใจ 
ค าว่า ธุรกิจ ธุรกิจทางการศึกษา ตามท่ีได้กล่าวไวใ้นบทท่ี 2 ก่อน แลว้จึงมาท าความเขา้ใจค าว่า       
ผูป้ระกอบธุรกิจทางการศึกษา 
    ผู ้ประกอบธุรกิจ หมายถึง  ผู ้ขาย ผู ้ผ ลิตเพื่อขาย  ผู ้สั่ งหรือน า เข้ามาใน
ราชอาณาจกัรเพื่อขาย หรือผูซ้ื้อเพื่อขายต่อซ่ึงสินค้า หรือผูใ้ห้บริการ และหมายความรวมถึง           
ผูป้ระกอบกิจการโฆษณาดว้ย 
    ผูป้ระกอบธุรกิจทางการศึกษาในความหมายของวิทยานิพนธ์ฉบับน้ีมิได้
หมายถึง ผูป้ระกอบธุรกิจทัว่ๆ ไปแต่หมายถึง ผูป้ระกอบธุรกิจทางการศึกษาระดบัอุดมศึกษาท่ี
เอกชนเป็นเจา้ของ คือ ผูรั้บใบอนุญาตจดัตั้งสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน ซ่ึงไดมี้การให้ค  านิยามไวใ้น
พระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 ค าวา่ “ผูรั้บใบอนุญาต” หมายความวา่ ผูซ่ึ้งได้
น าทุนมาจดัตั้ งสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน และได้รับใบอนุญาตจดัตั้ งสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน      
และหมายความรวมถึงผูรั้บโอนใบอนุญาตจดัตั้งสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน 
 
  3.1.1.2  ความหมายของค าว่า “ผู้รับบริการทางการศึกษา” 
    ค าว่า  “ผู ้รับบริการทางการศึกษา” ย ังไม่ มีการบัญญัติความหมายไว้ใน
พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน ผูเ้ขียนขอให้ค านิยามความหมายตามความเห็นท่ีผูเ้ขียนเขา้ใจ 
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เพื่อให้ผูท่ี้ศึกษาวิทยานิพนธ์ฉบบัน้ีไดเ้ขา้ประเด็นท่ีผูเ้ขียนตอ้งการน าเสนอให้เห็นถึงบุคคลท่ีควร
ไดรั้บความคุม้ครองจากการรับบริการทางการศึกษา ซ่ึงแบ่งออกไดเ้ป็น 3 กลุ่ม คือ ผูท่ี้ก  าลงัจะเขา้
ศึกษา นิสิตนกัศึกษา และผูส้ าเร็จการศึกษา 
    ค าวา่ “ผูท่ี้ก าลงัจะเขา้ศึกษา” ยงัไม่มีค  านิยามความหมาย ผูเ้ขียนขอให้ค านิยาม 
หมายความวา่ ผูท่ี้ก  าลงัจะเขา้ศึกษาต่อระดบัอุดมศึกษา (ระดบัต ่ากว่าปริญญา และระดบัปริญญา) 
ในสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน เช่น ผูท่ี้ส าเร็จการศึกษามธัยมศึกษาปีท่ี 6 หรือผูท่ี้ส าเร็จการศึกษา
ระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพ เป็นตน้ 
    ค าวา่ “นิสิตนกัศึกษา” หมายความวา่ ผูซ่ึ้งเขา้รับการศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษา
เอกชน ซ่ึงส าเร็จการศึกษาไม่ต ่ากว่าขั้นพื้นฐานตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือ
เทียบเท่า หรือผูซ่ึ้งสภาสถาบนัอนุมติัใหเ้ขา้ศึกษาไดต้ามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการก าหนด 
    ค าว่า “ผูส้ าเร็จการศึกษา” ยงัไม่มีค  านิยามความหมายเช่นกัน ผูเ้ขียนขอให้       
ค  านิยาม หมายความวา่ ผูส้ าเร็จการศึกษาในระดบัอุดมศึกษาจากสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน 
    จากค านิยามดงักล่าวขา้งตน้ ค าว่า “ผูรั้บบริการทางการศึกษา” จึงมีความหมาย
ครอบคลุมถึงบุคคลท่ีกฎหมายควรให้ความคุม้ครองในฐานะท่ีเป็นผูบ้ริโภคการจดัการศึกษาของ
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน ซ่ึงเป็นการบริการสาธารณะท่ีรัฐมอบอ านาจใหไ้ปจดัการศึกษาแทนรัฐ 
 
  3.1.1.3  ความหมายของค าว่า “สถาบันอุดมศึกษาเอกชน” 
    ก่อนท่ีจะท าความเขา้ใจความหมายของค าวา่ “สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน” ตอ้งท า
ความเข้าใจค าว่า สถาบันอุดมศึกษา ตามท่ีได้กล่าวไวใ้นบทท่ี 2 ก่อน เน่ืองจากมีความหมาย
เช่นเดียวกนัแต่แตกต่างกนัตรงท่ีการจดัการศึกษาท่ีเป็นของรัฐ (ส่วนราชการและในก ากบั) กับ
เอกชน 
    สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน หมายความว่า สถานศึกษาของเอกชนท่ีให้การศึกษา
ระดับปริญญาแก่บุคคลตั้ งแต่หน่ึงคนข้ึนไป1 เปิดท าการเรียนการสอนภายใต้การบริหารของ
หน่วยงานเอกชน ซ่ึงมี 3 ประเภท2 คือ 
    1)  มหาวิทยาลยั ตอ้งมีเน้ือท่ีไม่นอ้ยกวา่ 100 ไร่3 (กรณีท่ีเปิดการสอนสาขาวิชา
ด้านการเกษตร ต้องมีท่ีดินส าหรับฝึกงานเพิ่มเติมจากท่ีก าหนดอีกไม่น้อยกว่า 150 ไร่) เป็น

                                                 

 1  พระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546, มาตรา 5. 
 2  พระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546, มาตรา 9. 
 3  กฎกระทรวงก าหนดลกัษณะและเน้ือท่ีดินท่ีจะใชเ้ป็นท่ีจดัตั้งสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.  2549,  
ขอ้ 1. 
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สถาบนัอุดมศึกษาท่ีให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการ และวิชาชีพชั้นสูงหลายสาขาวิชาหรือหลายกลุ่ม
สาขาวชิา เพื่อใหป้ระกาศนียบตัร อนุปริญญา ปริญญาทุกชั้น และประกาศนียบตัรบณัฑิต รวมทั้งมี
ภารกิจดา้นการสอน การผลิตบณัฑิต การวจิยั การใหบ้ริการทางวชิาการแก่สังคม และการท านุบ ารุง
ศิลปวฒันธรรมของชาติ 
    2)  สถาบนัต้องมีเน้ือท่ีไม่น้อยกว่า 10 ไร่ (กรณีท่ีเปิดการสอนสาขาวิชาด้าน
การเกษตร ต้องมี ท่ี ดินส าหรับฝึกงานเพิ่มเติมจากท่ีก าหนดอีกไม่น้อยกว่า  150 ไร่) เป็น
สถาบนัอุดมศึกษาท่ีใหก้ารศึกษา ส่งเสริมวชิาการ และวชิาชีพชั้นสูง ซ่ึงเนน้การสอนในสาขาวชิาใด
หรือกลุ่มสาขาวิชาใดโดยเฉพาะ เพื่อให้ประกาศนียบัตร อนุปริญญา ปริญญาทุกชั้ น และ
ประกาศนียบตัรบณัฑิต รวมทั้งมีภารกิจดา้นการสอน การผลิตบณัฑิต การวิจยั การให้บริการทาง
วชิาการแก่สังคม และการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมของชาติ 
    3)  วิทยาลยัตอ้งมีเน้ือท่ีไม่น้อยกว่า 10 ไร่ (กรณีท่ีเปิดการสอนสาขาวิชาด้าน
การเกษตร ต้องมี ท่ี ดินส าหรับฝึกงานเพิ่มเติมจากท่ีก าหนดอีกไม่น้อยกว่า  150 ไร่) เป็น
สถาบนัอุดมศึกษาท่ีให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการ และวิชาชีพชั้นสูงในบางสาขาวิชา เพื่อให้
ประกาศนียบตัร อนุปริญญา ปริญญาทุกชั้น และประกาศนียบตัรบณัฑิต รวมทั้งมีภารกิจดา้นการ
สอน การผลิตบัณฑิต การวิจัย  การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และการท านุบ า รุง
ศิลปวฒันธรรมของชาติ 
 
 3.1.2  หน่วยงานหรือผู้มีหน้าทีก่ ากบัดูแลสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
   สืบเน่ืองจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2540 ก าหนดให้รัฐตอ้งจดั
การศึกษาอบรม และสนับสนุนให้เอกชนจดัการศึกษาอบรมให้เกิดความรู้คู่คุณธรรม จดัให้มี
กฎหมายเก่ียวกบัการศึกษาแห่งชาติ ปรับปรุงการศึกษาให้สอดคล้องกับความเปล่ียนแปลงทาง
เศรษฐกิจและสังคม สร้างเสริมความรู้และปลูกฝังจิตส านึกท่ีถูกตอ้งเก่ียวกบัการเมืองการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข สนบัสนุนการคน้ควา้วิจยัในศิลปะ
วิทยาการ เร่งรัดการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพฒันาประเทศ พฒันาวิชาชีพครู   
และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถ่ิน ศิลปวฒันธรรมของชาติ รวมทั้งในการจดัการศึกษาของรัฐให้
ค  านึงถึงการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินและเอกชนตามท่ีกฎหมายบญัญติั และ    
ใหค้วามคุม้ครองการจดัการศึกษา อบรมขององคก์รวิชาชีพและเอกชนภายใตก้ารก ากบัดูแลของรัฐ 
จึงได้ตราพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และได้ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา    
เล่ม 116 ตอนท่ี 74ก วนัท่ี 19 สิงหาคม พ.ศ. 2542 เพื่อเป็นกฎหมายแม่บทในการบริหารและจดัการ
การศึกษาอบรมให้สอดคล้องกับบทบัญญัติของ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย             

DPU



      50 

พุทธศกัราช 2540 โดยพระราชบญัญติัฉบบัน้ีได้หลอมรวมหน่วยงานด้านการศึกษาเดิม ได้แก่ 
กระทรวงศึกษาธิการเดิม ทบวงมหาวิทยาลัย และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ    
ส านกันายกรัฐมนตรี เขา้ดว้ยกนัเป็นกระทรวงใหม่ช่ือวา่ กระทรวงศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม มี
โครงสร้างในการแบ่งส่วนราชการในรูปของคณะกรรมการชุดต่างๆ ก ากบัดูแลการศาสนาและ
วฒันธรรม การศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษาดา้นการอาชีวศึกษา และการศึกษาดา้นการอุดมศึกษา 
โดยทบวงมหาวิทยาลัยจะแปรสภาพตามพระราชบญัญติัฉบบัน้ีเป็นส านักงานคณะกรรมการ      
การอุดมศึกษา 
   ต่อมารัฐบาลของพนัต ารวจโท ทกัษิณ ชินวตัร นายกรัฐมนตรี มีนโยบายปฏิรูประบบ
ราชการ เข้าสู่ “ระบบราชการยุคใหม่” โดยปรับภาคราชการให้มีคุณลักษณะธรรมาภิบาล เพื่อ
ยกระดบัขีดความสามารถ และเพิ่มประสิทธิภาพของหน่วยงานราชการให้ตอบสนองความตอ้งการ
ท่ีหลากหลายของประชาชน สังคม และประเทศชาติได ้จึงไดมี้การปรับบทบาท ภารกิจ และการจดั
โครงสร้างระบบบริหารราชการ และระบบบริหารงานบุคคลภาครัฐ ในการจดัโครงสร้างส่วน
ราชการใหม่ ได้ก าหนดให้แยกภารกิจเก่ียวกับงานด้านศิลปวฒันธรรม ออกจากภารกิจของ
กระทรวงศึกษาธิการ ศาสนาและวฒันธรรม ท่ีจัดตั้ งตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ         
พ.ศ. 2542 ไปจดัตั้ งเป็น “กระทรวงวฒันธรรม” จึงมีการประกาศใช้พระราชบญัญติัการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 โดยการจัดระเบียบบริหารราชการ          
ในกระทรวงศึกษาธิการใหม่ มีองค์กรหลกัท่ีเป็นคณะบุคคลในรูปสภาหรือในรูปคณะกรรมการ 
จ านวน 4 องค์กร ได้แก่ สภาการศึกษา คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการ          
การอาชีวศึกษา และคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อพิจารณาให้ความเห็นหรือให้ค  าแนะน าแก่
รัฐมนตรี หรือคณะรัฐมนตรี และมีอ านาจหนา้ท่ีอ่ืนตามท่ีกฎหมายก าหนด 
   การบริหารงานของสถาบนัอุดมศึกษานอกจากจะอยู่ภายใตก้ารควบคุมดูแลของสภา
สถาบนัแลว้ ยงัอยูภ่ายใตก้ารก ากบัดูแลของกระทรวงศึกษาธิการในฐานะหน่วยงานตน้สังกดั ตาม
บทบัญญัติกฎหมาย ในเ ร่ืองต่างๆ ได้แก่  การก าหนดนโยบายและแผนการจัดการศึกษา                 
ในระดับอุดมศึกษาให้สอดคล้องกับแผนการศึกษาแห่งชาติ ก าหนดมาตรฐานการศึกษา                 
ในระดบัอุดมศึกษาและเกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรการศึกษาในระดบัอุดมศึกษา ก าหนดมาตรฐาน
การบริหารงานบุคคล เสนอแนะการจดัสรรเงินงบประมาณ ติดตามประเมินผลการจดัการศึกษา 
พิจารณาเสนอจดัตั้ง ยุบ รวม ปรับปรุง และเลิกสถาบนัอุดมศึกษาของรัฐในสังกดั พิจารณาเสนอ
จดัตั้ง ยุบ รวม และเลิก คณะ ภาควิชา สาขา หรือส่วนงานท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืน ส่งเสริมสนับสนุน   
การวจิยั ตลอดจนวางระเบียบการปฏิบติัราชการเพื่อส่งเสริมและสนบัสนุนกิจการต่างๆ ร่วมกนัของ
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐในสังกัด การก ากับดูแลเร่ืองต่างๆ ข้างต้นได้มีองค์กรซ่ึงท าหน้าท่ี

DPU



      51 

บริหารงานทางดา้นวิชาการท่ีมีหน้าท่ีให้ค  าปรึกษาแนะน าและให้ความเห็นแก่รัฐมนตรี เรียกว่า 
“คณะกรรมการการอุดมศึกษา” 
 
  3.1.2.1  กระทรวงศึกษาธิการ 
    ตามพระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และ
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ มาตรา 5 ก าหนด “ให้กระทรวงศึกษาธิการมีอ านาจหน้าท่ีตาม
กฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ และกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม”            
โดย มาตรา 8 “ให้รัฐมนตรีวา่การกระทรวงศึกษาธิการรักษาการตามพระราชบญัญติัน้ี และให้มี
อ านาจออกกฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศ เพื่อปฏิบติัตามพระราชบญัญติัน้ี รวมทั้งให้มีอ านาจ
ตีความและวินิจฉัยช้ีขาดปัญหาอนัเก่ียวกบัการปฏิบติัการ อ านาจหน้าท่ีของผูด้  ารงต าแหน่งหรือ
หน่วยงานต่างๆ ตามท่ีก าหนด” นอกจากน้ี กระทรวงศึกษาธิการยงัมีอ านาจหน้าท่ีเก่ียวกับ              
การส่งเสริม และก ากบัดูแลการศึกษาทุกระดบั ทุกประเภท ก าหนดนโยบาย แผนและมาตรฐาน
การศึกษา สนับสนุนทรัพยากรเพื่อการศึกษา ส่งเสริมและประสานงานการศาสนา ศิลปะ 
ว ัฒนธรรม และการกีฬาเพื่อการศึกษา รวมทั้ งการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล                  
การจดัการศึกษาและราชการอ่ืนตามท่ีมีกฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าท่ีของกระทรวงหรือ
ส่วนราชการท่ีสังกดักระทรวง ดงันั้นการด าเนินงานของสถาบนัอุดมศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน   
จึงอยูใ่นการควบคุมดูแลของกระทรวงศึกษาธิการในฐานะท่ีเป็นหน่วยงานตน้สังกดั ตามหลกัการ
ในการบริการราชการทัว่ไปเช่นเดียวกบัหน่วยราชการอ่ืนๆ ของรัฐ ซ่ึงตอ้งมีกระทรวงตน้สังกดั   
อนัเป็นการควบคุมทางปกครองตามระบอบการปกครองแบบรวมอ านาจ และกระจายอ านาจ         
ท่ียดึถือเป็นหลกัปฏิบติัในระบบราชการของไทย 
     ปัจจุบนัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนตามพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน 
พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2550 มีสถานะเป็นนิติบุคคล มีจ านวน 71 แห่ง โดย
กฎหมายดงักล่าวไดใ้ห้อ านาจรัฐมนตรีวา่การกระทรวงศึกษาธิการไวใ้นมาตรา 5 “ให้รัฐมนตรีเป็น
ผูรั้กษาการตามพระราชบญัญติัน้ี” และมาตรา 7 “ให้รัฐมนตรีวา่การกระทรวงศึกษาธิการรักษาการ
ตามพระราชบัญญัติน้ี มีอ านาจแต่งตั้ งพนักงานเจ้าหน้าท่ีกับออกกฎกระทรวง และประกาศ         
เพื่อปฏิบติัการตามพระราชบัญญัติน้ี” ดังนั้ นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการจึงมีอ านาจ     
ก ากับดูแลสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนตามกฎหมายดังกล่าว ตั้ งแต่การก าหนดกิจการ การจดัตั้ ง       
การด าเนินการ จนถึงการเพิกถอน การเลิกและการโอนภารกิจของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน โดยมี
คณะกรรมการคณะหน่ึงเรียกว่า “คณะกรรมการการอุดมศึกษา” ตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษา
แห่งชาติเป็นผูใ้หค้  าแนะน ารัฐมนตรีวา่การกระทรวงศึกษาธิการ 

DPU



      52 

   3.1.2.2  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
     เ ม่ือปี  พ.ศ.  2546 ได้ประกาศพระราชบัญญัติระ เบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ในราชกิจจานุเบกษา เล่มท่ี 120 ตอนท่ี 62ก วนัท่ี 6 กรกฎาคม   
พ .ศ .2546 โดยพระราชบัญญัติ น้ีได้ยก เ ลิกพระราชบัญญัติระ เ บียบการปฏิบัติราชการ                     
ของทบวงมหาวิทยาลัย (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2537 ท าให้ทบวงมหาวิทยาลัย ต้องแปรสภาพเป็น
ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามกฎหมายใหม่ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา    
มีสถานภาพเป็นนิติบุคคล แบ่งส่วนราชการตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 โดยแบ่งโครงสร้างการบริหารงาน
ออกเป็น 9 ส านัก ได้แก่ ส านักอ านวยการ ส านักทดสอบกลาง4 ส านักนโยบายและแผนการ
อุดมศึกษา ส านักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน ส านักประสานและส่งเสริมกิจการอุดมศึกษา         
ส านกัมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา ส านกัยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ ส านกัส่งเสริม
และพัฒนาศักยภาพนักศึกษา และส านักส่ง เสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากร และมี
สถาบนัอุดมศึกษาในสังกดั จ  านวน 170 แห่ง ทัว่ประเทศ ไดแ้ก่ สถาบนัอุดมศึกษาในสังกดั/ใน
ก ากบัของรัฐ 80 แห่ง สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน 71 แห่ง และวทิยาลยัชุมชน 19 แห่ง 
     ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 ได้มีบทบญัญติัให้
คณะรัฐมนตรีท่ีเขา้บริหารราชการแผ่นดินหลงัจากการเลือกทัว่ไปเป็นคร้ังแรกตามรัฐธรรมนูญน้ี 
ด าเนินการจดัท าหรือปรับปรุงร่างกฎหมายเพื่อการพฒันาการศึกษาของชาติตามมาตรา 80 โดย
ส่งเสริมการศึกษาในระบบการศึกษานอกโรงเรียน การศึกษาตามอธัยาศยั การเรียนรู้ด้วยตนเอง   
การเรียนรู้ตลอดชีวิต วิทยาลัยชุมชนหรือรูปแบบอ่ืน 5 ภายในหน่ึงปีนับแต่วนัท่ีแถลงนโยบาย       
ต่อรัฐสภาตามมาตรา 176 จากบทบญัญติัดงักล่าว รัฐบาลไดเ้สนอร่างพระราชบญัญติัวิทยาลยัชุมชน 
ซ่ึงขณะน้ีอยู่ระหว่างการตรวจร่างของส านกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา หากร่างกฎหมายฉบบัน้ี   
มีผลบงัคบัใช้จะท าให้ส านกับริหารวิทยาลยัชุมชน ยกฐานะเป็นหน่วยงานใหม่ไม่เป็นหน่วยงาน
ภายในส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาอีกต่อไป 
     ปัจจุบัน ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (Commission on Higher 
Education) มี ท่ีท าการ ณ อาคารเลขท่ี  328 ถนนศรีอยุธยา  แขวงทุ่ งพญาไท เขตราชเทว ี
กรุงเทพมหานคร 10400 มีนักบริหารระดับ 11 เป็นเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษามีอ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการศึกษา วิเคราะห์ 

                                                 

 4  ยุบเม่ือวนัท่ี 2 กันยายน 2548 ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ 
(องคก์ารมหาชน) พ.ศ. 2548. 
 

5  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2550, มาตรา 303 (2). 
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วิจยัปัญหาและแนวทางการพฒันาการอุดมศึกษา และจดัท าขอ้เสนอนโยบายและมาตรฐานการ
อุดมศึกษา จดัท าแผนพฒันาการอุดมศึกษาให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการตามแผนพฒันาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ และแผนการศึกษาแห่งชาติและพนัธสัญญาท่ีเป็นไปตามขอ้เสนอตกลงระหวา่ง
ประเทศ พร้อมทั้ งวิเคราะห์หลักเกณฑ์ และแนวทางการสนับสนุนทรัพยากร จัดตั้ ง จัดสรร
งบประมาณอุดหนุนสถาบนัอุดมศึกษาและวิทยาลยัชุมชนตามหลกัเกณฑ์และแนวทางท่ีก าหนด 
ตลอดจนเสนอแนะการจดัตั้ง ยบุ รวม ปรับปรุงและยกเลิกสถาบนัอุดมศึกษาและวทิยาลยัชุมชน 
     นอกจากน้ี ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษายงัมีหน้าท่ีประสานและ
ส่งเสริมการด าเนินงานพฒันาทรัพยากรมนุษยแ์ละศกัยภาพนกัศึกษา รวมทั้งผูพ้ิการ ผูด้อ้ยโอกาส
ในระบบอุดมศึกษาและการประสาน ส่งเสริม สนบัสนุนการวิจยัเพื่อสร้างองคค์วามรู้ใหม่ และเพื่อ
สนบัสนุนการพฒันาประเทศ รวมทั้งพฒันาระบบและด าเนินการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล
การจดัการอุดมศึกษา การรวบรวมขอ้มูล จดัท าสารสนเทศด้านการอุดมศึกษา และด าเนินงาน     
ฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการการอุดมศึกษา และคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนใน
สถาบนัอุดมศึกษา ตลอดจนปฏิบัติงานอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าท่ีของ
ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือตามท่ีกระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย สรุปไดว้า่
ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเป็นหน่วยงานท่ีมีบทบาทเก่ียวกบัการด าเนินการและก ากบั
การศึกษาในระดบัอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน นอกจากสถาบนัวชิาชีพเฉพาะท่ีอยูใ่นอ านาจหนา้ท่ี
ของกระทรวงอ่ืน ดงันั้น จึงอาจกล่าวถึงบทบาทของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได ้
ดงัต่อไปน้ี 
     1)  การจดัการศึกษาสถาบนัอุดมศึกษาในสังกดัส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา มีบทบาทในการส่งเสริม สนับสนุนจดัการศึกษาในระดบัอุดมศึกษา ในฐานะท่ีเป็น
หน่วยงานกลางท่ีควบคุมก ากบัสถาบนัอุดมศึกษาของรัฐ 79 แห่ง สถาบนัอุดมศึกษาในก ากบัของ
รัฐบาล จ านวน 14 แห่ง (ไม่รวมมหาวิทยาลยักรุงเทพมหานครท่ีอยูใ่นก ากบัของกรุงเทพมหานคร) 
และสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน 71 แห่ง ให้ด าเนินการจดัการศึกษาในระดบัอุดมศึกษาเป็นไปตาม
แผนพฒันาการศึกษาระดบัอุดมศึกษา การจดัการเรียนการสอนในหลกัสูตรต่างๆ ให้เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานการอุดมศึกษา ท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการตามแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ และแผนการศึกษาแห่งชาติ ให้การสนับสนุนทรัพยากร มีการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลการจดัการศึกษาระดบัอุดมศึกษา โดยค านึงถึงความเป็นอิสระและความเป็นเลิศทาง
วิชาการ ตามกฎหมายว่าดว้ยการจดัตั้งสถานศึกษาแต่ละแห่ง และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง ดงันั้น จึง
กล่าวไดว้า่ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษามีบทบาทในการจดัการศึกษาในระดบั อุดมศึกษา
ในสังกดั ตั้ งแต่น านโยบายของรัฐท่ีเก่ียวกับการจดัการศึกษาทางด้านอุดมศึกษา ถ่ายทอดไปยงั
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สถาบนัอุดมศึกษาในสังกดั เพื่อให้แผนการผลิตบณัฑิตไดต้อบสนองต่อความตอ้งการของสังคม
และการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศ ทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณ อยา่งไรก็ตาม การจดัการศึกษา
ในระดบัอุดมศึกษาก็ยงัมีหน่วยงานอ่ืนด าเนินการจดัการศึกษาในระดบัอุดมศึกษาอีกดว้ย 
     2)  ในฐานะราชการส่วนกลางตามกฎหมายระเบียบบริหารราชการแผน่ดิน ซ่ึง
อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ          
มีอ านาจหน้าท่ีตามพระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 เป็นผูบ้งัคบับญัชา 
และรับผิดชอบในการปฏิบติัราชการของขา้ราชการในส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา      
ซ่ึงอ านาจหนา้ท่ีดงักล่าวเป็นอ านาจโดยทัว่ไปเช่นเดียวกบัรัฐมนตรีวา่การกระทรวงอ่ืน 
     คณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) มีอ านาจหน้าท่ี ตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ตามความในมาตรา 16 ในการพิจารณา
เสนอนโยบายแผนพฒันา และมาตรฐานการอุดมศึกษาท่ีสอดคล้องกับแผนพฒันาเศรษฐกิจ
แห่งชาติ และแผนการศึกษาแห่งชาติ และสนบัสนุนทรัพยากร ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล
การจดัการศึกษาระดบัอุดมศึกษา โดยค านึงถึงความเป็นอิสระ และความเป็นเลิศทางวิชาการของ
สถานศึกษาระดับปริญญาตามกฎหมายว่าด้วยการจดัตั้งสถานศึกษาแต่ละแห่ง และกฎหมายท่ี
เก่ียวขอ้ง พร้อมทั้งเสนอแนะในการออกระเบียบ หลกัเกณฑ์ และประกาศท่ีเก่ียวกบัการบริหารงาน
ของส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และให้ความเห็นหรือให้ค  าแนะน าแก่รัฐมนตรีวา่การ
กระทรวง ศึกษาธิการหรือคณะรัฐมนตรี และมีอ านาจเสนอแนะและให้ความเห็นในการจดัสรรเงิน
อุดหนุนทัว่ไปใหแ้ก่สถานศึกษาระดบัปริญญาตรีทั้งท่ีเป็นสถานศึกษาในสังกดั และสถานศึกษาใน
ก ากบัแก่คณะรัฐมนตรี 
     ตามมาตรา 24 แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แกไ้ข
เพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2550 บญัญติัให้คณะกรรมการการอุดมศึกษา6 มีอ านาจและหน้าท่ี ดงัน้ี     
1) ให้ความเห็นชอบในกรณีท่ีพระราชบญัญติัก าหนดไวใ้ห้ไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 
2) เสนอความเห็นชอบหรือให้ค  าแนะน าต่อรัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวง และประกาศ เพื่อ
ด าเนินการตามพระราชบญัญติัน้ี และเร่ืองอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวกบัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน 3) รับรอง    
วทิยฐานะสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนตามมาตรฐานการศึกษาท่ีกระทรวงก าหนด 4) ออกระเบียบและ
ข้อบังคับเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติ น้ี 5) เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับกิจการของ
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชนเพื่อประโยชน์สาธารณะหรือเพื่อป้องกนัมิให้เกิดความเสียหายแก่สิทธิ

                                                 

 
6  เดิมคณะกรรมการการอุดมศึกษามีอ านาจให้การรับรองหลกัสูตรการศึกษาตามมาตรฐานท่ีกระทรวง

ก าหนด และใหค้วามเห็นชอบเก่ียวกบัการรับรองมาตรฐานการศึกษา. 
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ของบุคคลทัว่ไป และ 6) ปฏิบติังานอ่ืนใดตามท่ีพระราชบญัญติัน้ีหรือกฎหมายอ่ืนก าหนดให้เป็น
อ านาจและหนา้ท่ีของคณะกรรมการ 
     นอกจากน้ี ตามความในมาตรา 18 แห่งพระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการ
กระทรวง ศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และมาตรา 26 แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน    
พ.ศ. 2546 ยงัได้บญัญติัให้คณะกรรมการการอุดมศึกษามีอ านาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ หรือ
คณะกรรมการอ่ืน หรือคณะท างานเพื่อพิจารณาเสนอความเห็นในเร่ืองหน่ึงเร่ืองใดหรือมอบหมาย
ให้ปฏิบติัการอย่างหน่ึงอย่างใด อนัอยู่ในอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการการอุดมศึกษาก็ไดแ้ละ
เม่ือไดด้ าเนินการประการใดแลว้ ใหร้ายงานใหค้ณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบดว้ย 
 
   3.1.2.3  สภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
     สภาสถาบนัในสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนประกอบด้วย นายกสภาสถาบนัซ่ึง
ผูรั้บใบอนุญาตเสนอช่ือ อธิการบดีเป็นกรรมการสภาสถาบนัโดยต าแหน่ง กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ          
7-10 คน ซ่ึงผูรั้บใบอนุญาตเสนอช่ือ และกรรมการสภาผูท้รงคุณวุฒิจ านวนไม่เกิน 3 คน ซ่ึง
รัฐมนตรีเลือกจากบญัชีรายช่ือของคณะกรรมการการอุดมศึกษา  การแต่งตั้งกรรมการสภาสถาบนั
ทุกคนต้องได้รับการแต่งตั้ งจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ยกเวน้อธิการบดีท่ีเป็น
กรรมการสภาสถาบนัโดยต าแหน่ง 
     ตามมาตรา 34 แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แกไ้ข
เพิ่มเติม พ.ศ. 2550 บญัญติัใหส้ภาสถาบนั7 มีอ านาจหนา้ท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไป
ของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อ านาจหนา้ท่ีเช่นวา่น้ีใหร้วมถึง 
     (1)  อนุมติัแผนพฒันาของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน 
     (2)  ออกข้อก าหนด ระเบียบ และข้อบังคับเ ก่ียวกับการด า เ นินงานใน
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน 
     (3)  จดัสรรทุนออกเป็นกองทุนประเภทต่างๆ และออกขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการใช้
จ่ายเงินของกองทุน 
     (4)  อนุมติัแผนการเงิน งบดุล งบการเงินประจ าปีของกองทุนประเภทต่างๆ 

                                                 

 
7  เดิมสภาสถาบนัไม่มีอ านาจอนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการ

ก าหนดและอนุมติัการลงทุนหรือร่วมทุนกบันิติบุคคลหรือหน่วยงานอ่ืนเพ่ือด าเนินกิจการท่ีเก่ียวกบัหรือต่อเน่ือง
กบักิจการของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน หรือน าผลการคน้ควา้วจิยัไปเผยแพร่หรือหาประโยชน์เพ่ือเป็นรายไดข้อง
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน. 
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     (5)  อนุมติัการโอนเงินของกองทุนประเภทหน่ึงไปเป็นของกองทุนอีกประเภท
หน่ึง 
     (6)  อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตามหลกัเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการ
ก าหนด 
     (7)  อนุมติัการรับนกัศึกษา การให้ประกาศนียบตัร อนุปริญญา ปริญญา หรือ
ประกาศนียบตัรบณัฑิต 
     (8)  อนุมติัการใหป้ริญญากิตติมศกัด์ิแก่ผูท้รงคุณวฒิุ 
     (9)  อนุมติัการจดัตั้ง ยบุ รวม และเลิกส่วนงานภายใน 
     (10)  อนุมติัความร่วมมือทางวิชาการหรือความร่วมมืออ่ืนกบัสถาบนัการศึกษา 
หรือบุคคลใดตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการก าหนด 
     (10/1)  อนุมติัการลงทุนหรือร่วมทุนกบันิติบุคคลหรือหน่วยงานอ่ืนเพื่อด าเนิน
กิจการท่ีเก่ียวกบัหรือต่อเน่ืองกบักิจการของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน หรือน าผลการคน้ควา้วิจยัไป
เผยแพร่หรือหาประโยชน์เพื่อเป็นรายไดข้องสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน 
     (11)  สนบัสนุนให้สถาบนัอุดมศึกษาเอกชนมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาโดย
ระดมทรัพยากรบุคคลจากในประเทศและต่างประเทศ การน าประสบการณ์ ความรอบรู้            
ความช านาญ และภูมิปัญญาของบุคคลดงักล่าวมาใชเ้พื่อเพิ่มคุณภาพบณัฑิต 
     (12)  อนุมติัการรับหรือการเข้าสบทบกับสถาบนัการศึกษาในประเทศหรือ
ต่างประเทศตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการก าหนด 
     (13)  พิจารณาเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการในการแก้ไขข้อก าหนดตาม
มาตรา 11 วรรคสาม 
     (14)  พิจารณาเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการเพื่อน าความกราบบงัคมทูลเพื่อ
ทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ แต่งตั้งและถอดถอนศาสตราจารยแ์ละศาสตราจารยพ์ิเศษ 
     (15)  แต่งตั้ งและถอดถอนอธิการบดี ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ และถอดถอน
คณาจารยป์ระจ าตามมาตรา 97 
     (16)  ให้ความเห็นชอบการแต่งตั้ งและถอดถอนรองอธิการบดี และผูด้  ารง
ต าแหน่งเทียบเท่า 
     (17)  ให้ความ เ ห็นชอบการแ ต่งตั้ ง และถอดถอนรองศาสตราจารย ์                
รองศาสตราจารยพ์ิเศษ ผูช่้วยศาสตราจารย ์และผูช่้วยศาสตราจารยพ์ิเศษ 
     (18)  ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาหรือให้ทุนการศึกษาแก่ผูด้้อยโอกาสและ
บุคคลผูมี้ความสามารถพิเศษ 
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     (19)  ออกขอ้บงัคบัว่าดว้ยการบริหารงานบุคคลของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน
เก่ียวกบัการก าหนดต าแหน่ง อตัราเงินเดือน ค่าจา้ง ค่าตอบแทน สวสัดิการ ประโยชน์เก้ือกูลอ่ืน 
วนิยั หลกัเกณฑ ์การจา้ง และการเลิกจา้งของผูบ้ริหาร คณาจารย ์ผูช่้วยอาจารยแ์ละเจา้หนา้ท่ี 
     (20)  พฒันาความสามารถของคณาจารย ์บุคลากรและคุณภาพของบณัฑิตเพื่อ
การผลิตบุคลากรท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของประเทศ 
     (21)  ส่งเสริมการศึกษา การวิจัย การฝึกอบรมคณาจารย์และบุคลากรให้
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการชุมชน เพื่อน าไปสู่การพฒันาเศรษฐกิจชุมชน 
     (22)  ส่งเสริมสนับสนุนการผลิตบณัฑิตให้สอดคล้องกับความต้องการของ
สถานประกอบการและประสานความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถานประกอบการกับ
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน 
     (23)  ให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน โดยให้
นกัศึกษามีส่วนร่วมในการประเมินคุณภาพสถาบนัอุดมศึกษาตามขอ้บงัคบัของสถาบนัอุดมศึกษา
เอกชน 
     (24)  พิจารณาวิธี ท่ีจะท าให้การศึกษา การวิจัย  และการฝึกอบรมของ
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชนเจริญกา้วหนา้ และมีคุณภาพทางวชิาการยิง่ข้ึน 
     (25)  ปฏิบติัหน้าท่ีอ่ืนเก่ียวกบักิจการของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนท่ีมิไดร้ะบุ
ใหเ้ป็นหนา้ท่ีของผูใ้ดโดยเฉพาะ 
 
 3.1.2  อธิการบดีสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
    อธิการบดีตอ้งมีคุณสมบติัตามมาตรา 41 แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน 
พ.ศ. 2546 ซ่ึงไดรั้บการแต่งตั้งและถอดถอนโดยสภาสถาบนั อธิการบดีมีอ านาจหนา้ท่ี8 ดงัน้ี 
    (1)  ควบคุมดูแลกิจการของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ขอ้ก าหนด 
ระเบียบ และขอ้บงัคบัของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน รวมทั้งนโยบายและมติของสภาสถาบนั 
    (2)  จดัใหมี้ระบบบริหารตามขอ้บงัคบัของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน 
    (3)  แต่งตั้งและถอดถอนรองศาสตราจารย ์รองศาสตราจารยพ์ิเศษ ผูช่้วยศาสตราจารย ์
ผูช่้วยศาสตราจารยพ์ิเศษ โดยความเห็นชอบของสถาบนั 
    (4)  แต่งตั้งและถอดถอนอาจารย ์อาจารยพ์ิเศษ ผูช่้วยศาสตราจารยแ์ละเจา้หน้าท่ีของ
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน 

                                                 

 
8  พระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน, มาตรา 43. 
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    (5)  ควบคุมดูแลการปฏิบติัหน้าท่ีของคณาจารย ์ผูช่้วยศาสตราจารยแ์ละเจา้หนา้ท่ีของ
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน 
    (6)  จดัท าทะเบียนคณาจารยป์ระจ า ผูช่้วยอาจารย ์เจา้หน้าท่ี และนกัศึกษาตามแบบท่ี
คณะกรรมการก าหนด 
    (7)  ควบคุมการเงิน การพสัดุ สถานท่ี และทรัพยสิ์นอ่ืนของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน 
ให้เป็นไปตามกฎหมาย ขอ้ก าหนด ระเบียบ ขอ้บงัคบัของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน และมติของ
สถาบนั 
    (8)  เป็นผูแ้ทนของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนในกิจการทัว่ไป 
    (9)  จดัท ารายงานประจ าปี งบการเงินประจ าปี และรายงานอ่ืนๆ ตามหลักเกณฑ์ท่ี
คณะกรรมการก าหนด 
    (10)  รักษาวนิยัของนกัศึกษา 
    (11)  ระมดัระวงัมิให้มีการด าเนินการอนัเป็นภยัอยา่งร้ายแรงต่อความมัน่คงหรือความ
ปลอดภยัของประเทศ วฒันธรรมของชาติ ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอนัดีของประชาชนใน
บริเวณสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน 
    (12)  ปฏิบติัหน้าท่ีอ่ืนตามขอ้ก าหนด ระเบียบ และขอ้บงัคบัของสถาบนัอุดมศึกษา
เอกชน หนา้ท่ีท่ีสภาสถาบนัมอบหมาย และหนา้ท่ีท่ีก าหนดไวใ้นพระราชบญัญติัน้ี 
    (13)  ด าเนินกิจการอ่ืนอนัเป็นปกติธุระท่ีสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนพึงกระท า 
 
 3.1.3  ข้ันตอนและวธีิการในการก ากบัดูแลและรับผดิชอบสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
    ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เ ป็นหน่วยงานท่ี มีหน้า ท่ีก ากับ ดูแล
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน ภายใตพ้ระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 ซ่ึงสามารถ
แยกขั้นตอนการก ากบัดูแลสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนได ้ดงัน้ี 

 
   3.1.3.1  การจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
     การจัดตั้ งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ต้องได้รับใบอนุญาตจากรัฐมนตรี          
โดยค าแนะน าของคณะกรรมการการการอุดมศึกษา ผูข้อรับใบอนุญาตตอ้งเสนอโครงการจดัตั้ง 
ขอ้ก าหนด และสาขาวชิาท่ีจะเปิดสอน โดยยืน่ค  าขอต่อส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ซ่ึงมี
ส านักนโยบายและแผนการอุดมศึกษาเป็นหน่วยงานภายในท่ีรับผิดชอบเร่ืองการจัดตั้ ง
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน เพื่อให้ผูข้อรับใบอนุญาตจดัตั้ งสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนได้รับความ
สะดวกและเข้าใจกระบวนการขั้นตอนการขอรับใบอนุญาตจัดตั้ งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
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ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในการ
ประชุมคร้ังท่ี 3/2551 เม่ือวนัท่ี 6 มีนาคม พ.ศ. 2551 ไดป้ระมวลรายละเอียดเก่ียวกบัขั้นตอนการ
ด าเนินการขอใบอนุญาตจัดตั้ งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน9 เพื่อให้กระบวนการพิจารณาออก
ใบอนุญาตจดัตั้งสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนด าเนินการไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ โดยมี 4 ขั้นตอน ดงัน้ี 
     1)  การจดัท าค าขออนุญาตจดัตั้ง ผูข้อรับใบอนุญาตจะตอ้งยื่นค าขอตามแบบ 
รกอ.01 และเอกสารต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 
      (1)  รายละเอียดเก่ียวกบับุคคล/นิติบุคคลท่ีขออนุญาต 
      (2)  ประเภทของสถาบนัอุดมศึกษา10 ท่ีขอจดัตั้ง และสถานท่ีตั้งสถาบนั 
      (3)  หลกัฐาน/เอกสารประกอบค าขอมีดงัน้ี 
       ก.  หลักฐานแสดงการเป็นผู ้มีกรรมสิทธ์ิในท่ีดิน หรือเม่ือได้รับ
ใบอนุญาตแลว้จะสามารถโอนกรรมสิทธ์ิในท่ีดิน หรือสิทธิตามสัญญาเช่าท่ีดิน11 ท่ีจะใชเ้ป็นท่ีจดัตั้ง
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน 
       ข.  รายงานการศึกษาความเป็นไปได้ในการจดัตั้งสถาบนัอุดมศึกษา
เอกชนท่ีจดัท าโดยคณะบุคคล หรือหน่วยงานท่ีเป็นท่ียอมรับ ซ่ึงมีรายละเอียด ดงัน้ี 
       (ก)  วตัถุประสงค์ของการศึกษา ขอบเขตการศึกษา วิธีการศึกษา 
และกลุ่มเป้าหมาย 
       (ข)  การวิเคราะห์ความเป็นไปไดด้า้น การด าเนินการ การเงิน และ
การตลาด รวมทั้งแสดงภาพอนาคต (scenario) การด าเนินงานใน 3 สถานการณ์ คือ สถานการณ์ท่ีดี
ท่ีสุด สถานการณ์ปานกลาง และสถานการณ์แยสุ่ด 
       (ค)  สรุปผลการศึกษา 
      ค.  เอกสารแสดงฐานะทางการเงินโดยสังเขป 
 
 
 
 

                                                 

 9  ส านกันโยบายและแผนการอุดมศึกษา.  (2552).  คู่มอืและแนวปฏิบัตใินการพจิารณาออกใบอนุญาตให้
จดัตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน.  หนา้  1. 
 10  การจดัตั้ งสถาบนัอุดมศึกษาคร้ังแรกควรจดัตั้งเป็นวิทยาลยั หรือสถาบันก่อน เพ่ือให้มีการเตรียม
ความพร้อม ศกัยภาพในการจดัการศึกษาท่ีมีคุณภาพก่อนท่ีจะพฒันาเป็นมหาวทิยาลยั. 
 11  พระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546, มาตรา 12. 
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ภาพที ่3.1  การพิจารณาความเป็นไปได ้ 
                  (ภายใน 70 วนัท าการ โดยมีเง่ือนไขเอกสารถูกตอ้งครบถว้น
สมบูรณ์) 
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     2)  การจดัแผนงานและโครงการ 
      เม่ือค าขอจดัตั้งสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนได้รับการพิจาณาตามขอ้ 1) แล้ว
เห็นว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการจัดตั้ งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน มีความเป็นไปได้สูง                 
มีประโยชน์ต่อการพฒันาการศึกษาระดบัอุดมศึกษา และตอบสนองความตอ้งการของประเทศ       
ผูข้อรับใบอนุญาตจะตอ้งด าเนินการจดัท า ขอ้ก าหนดของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน ตามมาตรา 11 
แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 ซ่ึงมีรายการดงัต่อไปน้ี 
      (1)  ช่ือและประเภท 
      (2)  วตัถุประสงค ์
      (3)  ท่ีตั้งและแผนผงัแสดงบริเวณและอาคาร 
      (4)  รายละเอียดเก่ียวกบัท่ีดินตามมาตรา 12 
      (5)  ทุนจากผูข้อรับใบอนุญาตและโครงการใชจ้่าย 
      (6)  ตรา เคร่ืองหมาย หรือสัญลกัษณ์ 
      (7)  ครุยวทิยฐานะและเขม็วทิยาฐานะ 
      (8)  โครงการจดัการศึกษาและอุปกรณ์หลกัในการจดัการศึกษา 
      (9)  โครงการจดัหาและพฒันาผูบ้ริหาร คณาจารยแ์ละเจา้หนา้ท่ี 
      (10)  หลกัสูตร การสอน และการวดัผลการศึกษา 
      (11)  อตัราค่าเล่าเรียน ค่าบ ารุง และค่าธรรมเนียมต่างๆ 
      (12)  วธีิการรับนกัศึกษาและใหน้กัศึกษาพน้สภาพ 
      (13)  เคร่ืองแบบนกัศึกษาหรือการแต่งกายของนกัศึกษา 
      (14)  การก าหนดต าแหน่ง คุณสมบติัของผูบ้ริหาร คณาจารยแ์ละเจา้หนา้ท่ี 
การก าหนดอตัราเงินเดือน ค่าสอน ค่าชดเชย ค่าตอบแทน หลักเกณฑ์การจ้างและเลิกจา้ง และ
สวสัดิการของผูบ้ริหาร คณาจารย ์ผูช่้วยอาจารยแ์ละเจา้หนา้ท่ี 
      (15)  รายการอ่ืนตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
      ทั้ ง น้ี  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มี เกณฑ์การพิจารณา
ขอ้ก าหนดของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนรายการท่ี 1–9 ตามคู่มือและแนวปฏิบติัในการพิจารณาออก
ใบอนุญาตให้จดัตั้งสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน หมวดท่ี 2 เกณฑ์มาตรฐานเพื่อคุณภาพการศึกษาและ
ความชดัเจนของขอ้ก าหนด  
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ภาพที ่3.2  การพิจารณารายละเอียดของโครงการ  
                   (ภายใน 90 วนัท าการ โดยมีเง่ือนไขเอกสารถูกตอ้งครบถว้นสมบูรณ์) 
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  3)  การรายงานความกา้วหนา้เพื่อการพิจารณาออกใบอนุญาต 
      เม่ือการพิจารณารายละเอียดของโครงการตามขอ้ 2 ได้รับความเห็นชอบ
แล้ว ผูข้อรับใบอนุญาตสามารถด าเนินการพฒันาท่ีดิน และส่ิงก่อสร้างตามแผนเพื่อให้สามารถ    
รับนกัศึกษา และจดัการเรียนการสอนในระยะท่ี 1 ท่ีก าหนดไวใ้นแผนได ้
      ในกรณีท่ีผู ้ขอรับใบอนุญาตรายงานความก้าวหน้าของการด าเนินการ
ก่อสร้าง การพัฒนาท่ีดินส่ิงก่อสร้าง และสาธารณูปโภคตามแผนเป็นระยะๆ และเม่ือมีการ
ด าเนินการไปแลว้อย่างน้อยร้อยละ 75 ของแผนด าเนินงานในระยะแรก ผูข้อรับใบอนุญาตอาจจะ
ขอใหพ้ิจารณาออกใบอนุญาตโดยไม่ตอ้งรอให้ด าเนินการเสร็จสมบูรณ์ก็ได ้โดยยื่นแสดงหลกัฐาน
ประกอบการขอ ดงัน้ี 
      (1)  แบบและใบอนุญาตก่อสร้างท่ีออกใหจ้ากส่วนราชการทอ้งถ่ิน 
      (2)  รายช่ือสถาปนิก และวิศวกรผูค้วบคุมการก่อสร้างท่ีได้ยื่นต่อส่วน
ราชการทอ้งถ่ิน 
      (3)  รายช่ือผูบ้ริหาร อาจารย ์รวมทั้งบุคลากรสายสนบัสนุนวิชาการ และ
บริหารทัว่ไปท่ีจะเขา้ร่วมงาน พร้อมสัญญาการจา้งภายใน 30 วนัหลงัจากท่ีไดรั้บใบอนุญาตจดัตั้ง 
      (4)  รายการครุภณัฑ์ประจ าอาคาร ครุภณัฑ์การศึกษา อุปกรณ์การเรียนการ
สอน รายช่ือหนงัสือและวารสารประจ าห้องสมุด รวมทั้งอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีใชใ้นการ
เรียนการสอนและการสนบัสนุนการด าเนินการดา้นวชิาการ จะตอ้งจดัหาให้แลว้เสร็จโดยมีหนงัสือ
สัญญาจดัซ้ือจดัจา้งเสนอทนัทีท่ีไดรั้บใบอนุญาตจดัตั้ง 
      ทั้ ง น้ี  การขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาต ให้ เป็นไปตาม
หลกัเกณฑ ์วธีิการและเง่ือนไขท่ีก าหนดในกฎกระทรวงในการขอรับใบอนุญาต 
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 DPU



      65 

  4)  การรายงานผลการด าเนินงานตามแผน 
      เม่ือไดรั้บใบอนุญาตจดัตั้งสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน ผูรั้บใบอนุญาตจะตอ้ง
ด าเนินการในเร่ืองต่างๆ ตามท่ีกฎหมายก าหนด ดงัต่อไปน้ี 
      (1)  โอนท่ีดิน เงิน และทรัพยสิ์นอ่ืนๆ ให้กบัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน ตาม
มาตรา 16 แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546  
      ( 2 )  แ ต่ ง ตั้ ง สภ าสถ าบัน  ต า มม า ตร า  2 8  แ ห่ งพ ร ะ ร าชบัญญั ติ
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546  
      (3)  ให้สัตยาบันข้อก าหนดและการออกระเบียบข้อบังคับต่างๆ ตาม
ขอ้ก าหนด 
      (4)  แต่งตั้งอธิการบดีและคณะกรรมการวชิาการหรือสภาวชิาการ 

(5)  เปิดด าเนินการหลกัสูตรต่างๆ ตามขอ้ก าหนด 
ทั้งน้ี ให้ผูรั้บใบอนุญาตเร่งรัดด าเนินการในเร่ืองดงักล่าว และรายงานผล

การด าเนินงานให้ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบภายใน 120 วนัหลังจากได้รับ
ใบอนุญาต 
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  3.1.3.2  การรับรองวิทยฐานะ การรับทราบหลักสูตรและการประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา 
    รัฐได้มอบอ านาจให้สถาบันอุดมศึกษาของเอกชนเข้าร่วมด าเนินการจัด
การศึกษา ดังนั้ น เม่ือผูข้อรับใบอนุญาตได้รับใบอนุญาตจัดตั้ งสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแล้ว 
ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษามีหน้าท่ีก ากบัดูแลการจดัการศึกษาของสถาบนัอุดมศึกษา
เอกชน ดงัต่อไปน้ี 
    1)  การรับรองวทิยฐานะ 
     เ ม่ื อ ผู ้ ข อ รั บ ใ บ อ นุ ญ า ต จั ด ตั้ ง ส ถ า บั น อุ ด ม ศึ ก ษ า เ อ ก ช น แ ล้ ว 
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชนจะท าการสอนเพื่อให้ปริญญาชั้นใด และในสาขาวิชาใดไดเ้ม่ือรัฐมนตรี
โดยค าแนะน าของคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดรั้บรองวิทยฐานะสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนนั้น
แล้ว12 สถาบนัอุดมศึกษาเอกชนตอ้งยื่นค าขอรับรองวิทยฐานะต่อคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
พร้อมทั้งรายละเอียดท่ีแสดงศกัยภาพและความพร้อมในการจดัการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐาน
สถาบนัอุดมศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการก าหนด13 
     การรับรองวิทยฐานะมีระยะเวลาคราวละ 5 ปี เม่ือครบก าหนดให้ยื่น         
ค  าขอใหรั้บรองวทิยฐานะภายใน 90 วนั ก่อนครบก าหนด 
    2)  การรับทราบหลกัสูตร 
     ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้วางแนวปฏิบติัในการน าเสนอ
หลกัสูตรระดบัอุดมศึกษาต่อส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มี 3 กรณี คือ หลกัสูตรใหม่ 
หลกัสูตรฉบบัปรับปรุง และหลกัสูตรปรับปรุงเล็กนอ้ย ซ่ึงการรับทราบหรือรับรองหลกัสูตรใหม่
หรือหลักสูตรปรับปรุง จะเป็นไปภายใต้เง่ือนไขท่ีว่า มหาวิทยาลัย/สถาบนั ได้จดัท าหลักสูตร
สอดคลอ้งตามเกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตร นโยบาย และ/หรือหลกัเกณฑ์ท่ีก าหนด14เท่านั้น หากมิได้
เป็นไปตามเง่ือนไขดงักล่าว ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไม่อาจส่งหลกัสูตรดงักล่าวไป
ให้ส านักงาน ก.พ. พิจารณารับรองคุณวุฒิผู ้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร เพื่อประโยชน์               
ในการบรรจุและการแต่งตั้งขา้ราชการพลเรือน รวมทั้งก าหนดเงินเดือนท่ีควรได้รับและระดับ
ต าแหน่งท่ีควรแต่งตั้ง 

                                                 

 
12  พระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546, มาตรา 54. 

 
13  กฎกระทรวงวา่ดว้ยการขอใหรั้บรองและการรับรองวทิยฐานะของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน  

พ.ศ. 2551. 
 

14  ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เร่ือง หลกัเกณฑก์ารอนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตร
ของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.  2551. 
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     (1)  หลกัสูตรใหม่ 
      เป็นหลักสูตรท่ีไม่เคยเปิดสอนในระดับและสาขาวิชานั้ นมาก่อน 
สถาบนัอุดมศึกษาตอ้งปฏิบติั ดงัน้ี 
      ก.  หลักสูตรท่ีจะเปิดสอนควรสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล 
แผนพฒันาประเทศ และความตอ้งการก าลงัคนของตลาดแรงงานและสังคม 
      ข .  หลักสูตรท่ีจะเปิดสอนควรผ่านการพิจารณากลั่นกรองจาก
คณะกรรมการระดบัคณะ คณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลยัหรือสถาบนั หรือคณะกรรมการ       
ท่ีมีหนา้ท่ีพิจารณาแต่เรียกช่ือเป็นอยา่งอ่ืน 
      ค.  หลักสูตรท่ีเปิดสอน ต้องมีโครงสร้างและมาตรฐานตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรท่ีกระทรวงศึกษาธิการก าหนด รวมทั้ งสอดคล้องกับนโยบายและ/หรือ
หลกัเกณฑท่ี์กระทรวงศึกษาธิการก าหนด (ถา้มี) 
      ง.  สถาบันอุดมศึกษาควรมีศักยภาพและความพร้อมในการเปิด
ด าเนินการหลกัสูตร ทั้งดา้นคณาจารย ์ทรัพยากรสนบัสนุนการเรียนการสอนและปัจจยัเก้ือหนุน
อ่ืนๆ 
      จ.  หลกัสูตรท่ีเสนอส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตอ้งไดรั้บ
ความเห็นชอบหรืออนุมติัจากสภามหาวทิยาลยัหรือสภาสถาบนัก่อนเปิดสอน 
      ฉ.  หลกัสูตรท่ีได้รับความเห็นชอบหรืออนุมติัจากสภามหาวิทยาลัย
หรือสภาสถาบนัแลว้ ตอ้งเสนอให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบภายใน 30 วนั นบัตั้งแต่วนัท่ี
ไดรั้บความเห็นชอบหรืออนุมติัเพื่อพิจารณารับทราบหรือรับรองหลกัสูตร หากไม่ไดด้ าเนินการ
ตามระยะเวลาท่ีก าหนดอาจจะไม่ไดรั้บการพิจารณารับทราบหรือรับรองหลกัสูตร 
      ช.  เอกสารท่ีเสนอส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประกอบดว้ย 
       (ก)  หลกัสูตรท่ีเสนอตอ้งมีหัวขอ้และรายละเอียดการจดัท าเอกสาร
หลกัสูตรตามท่ีส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด 
       (ข)  แบบเสนอขอ้มูลหลกัสูตรท่ีกรอกขอ้มูลครบถว้นโดยอธิการบดี
ลงนามรับรองความถูกตอ้งของขอ้มูลทั้งหมด พร้อมประทบัตราสถาบนัทุกหนา้ 
       (ค)  ส าเนามติสภามหาวิทยาลยัหรือสถาบนั ท่ีเห็นชอบหรืออนุมติั
หลกัสูตร 
       (ง)  เอกสารหลกัสูตรฉบบัสมบูรณ์ จ านวน 5 เล่ม พร้อมแผน่บนัทึก
ขอ้มูล (CD/…) 
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       (จ)  หากมีเอกสารประกอบหลกัสูตรหรือท่ีอา้งถึง อาทิระเบียบหรือ
ขอ้บงัคบั ใหจ้ดัท าเป็นเอกสารผนวกแนบทา้ยหลกัสูตรฉบบัสมบูรณ์ 
      ซ.  ในกรณีท่ีเอกสารหลกัสูตรมีความถูกตอ้งครบถ้วน และสมบูรณ์
ตามท่ีส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด และส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
จะด าเนินการเสนอให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณารับทราบหรือรับรองหลักสูตร      
ภายใน 120 วนั 
     (2)  หลกัสูตรฉบบัปรับปรุง 
      เป็นการปรับปรุงในสาระส าคญัของหลกัสูตรอาทิ วตัถุประสงค์ของ
หลกัสูตร โครงสร้างหลกัสูตร ช่ือหลกัสูตร ช่ือปริญญา เน้ือหาสาระส าคญัในหมวดวิชาเฉพาะและ
ระบบการศึกษา 
      ก.  หลักสูตรฉบับปรับปรุงควรผ่านการพิจารณากลั่นกรองจาก
คณะกรรมการระดบัคณะ คณะกรรมการวชิาการของมหาวทิยาลยัหรือสถาบนัหรือคณะกรรมการท่ี
มีหนา้ท่ีพิจารณาแต่เรียกช่ือเป็นอยา่งอ่ืน 
      ข.  หลักสูตรฉบับปรับปรุงก่อนเสนอส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ตอ้งไดรั้บความเห็นชอบหรืออนุมติัจากสภามหาวทิยาลยัหรือสถาบนั 
      ค.  หลกัสูตรฉบบัปรับปรุง ตอ้งมีโครงสร้างและมาตรฐานตามเกณฑ์
มาตรฐานหลกัสูตรท่ีคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด 
      ง.  หลักสูตรท่ีได้รับความเห็นชอบหรืออนุมัติแล้ว ต้องเสนอให้
คณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบภายใน 30 วนั นบัตั้งแต่ท่ีไดรั้บความเห็นชอบหรืออนุมติั เพื่อ
พิจารณารับทราบหรือรับรองหลักสูตร หากไม่ได้ด าเนินการตามระยะเวลาท่ีก าหนดอาจจะ       
ไม่ได ้ รับการพิจารณารับทราบหรือรับรองหลกัสูตรสถาบนัอุดมศึกษาจะตอ้งเป็นผูรั้บผดิชอบ 
      จ.  เอกสารท่ีเสนอส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาประกอบดว้ย 
       (ก)  หลกัสูตรท่ีเสนอตอ้งมีหัวขอ้และรายละเอียดการจดัท าเอกสาร
หลกัสูตรตามท่ีส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด และจดัท าตารางเปรียบเทียบขอ้
แตกต่างระหวา่งหลกัสูตรเดิมและหลกัสูตรฉบบัปรับปรุง 
       (ข)  แบบเสนอข้อมูลหลักสูตรท่ีกรอกข้อมูลครบถ้วน โดย
อธิการบดีลงนามรับรองความถูกตอ้งของขอ้มูลพร้อมประทบัตราสถาบนัทุกหนา้ 
       (ค)  ส าเนามติสภามหาวิทยาลยัหรือสถาบนัท่ีเห็นชอบหรืออนุมติั
หลกัสูตรฉบบัปรับปรุง 
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       (ง)  เอกสารหลกัสูตรฉบบัปรับปรุง จ านวน 5 เล่ม พร้อมแผน่บนัทึก
ขอ้มูล (CD/…) 
      ฉ.  ในกรณีท่ีเอกสารหลกัสูตรมีความถูกต้องครบถ้วน และสมบูรณ์
ตามท่ีส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด และส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
จะด าเนินการเสนอใหค้ณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณารับทราบหรือรับรองหลกัสูตรปรับปรุง
ภายใน 120 วนั 
     (3)  หลกัสูตรปรับปรุงเล็กนอ้ย 
      เป็นการปรับปรุงในระดับรายวิชา อาทิ การเปล่ียนช่ือรายวิชา           
การเปล่ียนรหสัวชิา การเพิ่มรายวิชาเลือก และการปรับค าอธิบายรายวิชา โดยไม่กระทบโครงสร้าง
หลกัสูตรและเน้ือหาสาระในหมวดวชิาเฉพาะ 
      ก.  หลักสูตรฉบับปรับปรุงควรผ่านการพิจารณากลั่นกรองจาก
คณะกรรมการระดบัคณะ คณะกรรมการวชิาการของมหาวทิยาลยัหรือสถาบนัหรือคณะกรรมการท่ี
มีหนา้ท่ีพิจารณาแต่เรียกช่ือเป็นอยา่งอ่ืน 
      ข.  หลักสูตรฉบับปรับปรุงก่อนเสนอส านักงานคณะกรรมการ         
การอุดมศึกษา ตอ้งไดรั้บความเห็นชอบหรืออนุมติัจากสภามหาวทิยาลยัหรือสถาบนั 
      ค.  เอกสารท่ีเสนอตอ้งมีหัวขอ้และรายละเอียดสาระของหลกัสูตรใน
ส่วนท่ีตอ้งการปรับปรุงแกไ้ขตามท่ีส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด 
      ง.  ใหส้ถาบนัอุดมศึกษาจดัท าเอกสารปรับปรุงแกไ้ขหลกัสูตร และแจง้
ใหส้ านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบหรือรับรองเป็นรายภาคการศึกษา 
      จ.  ในกรณีท่ีหลกัสูตรใดมีการปรับปรุงแก้ไขหลายคร้ัง ให้รวบรวม
และสรุปจดัท าเป็นเอกสารฉบบัเดียว 
      ฉ.  ให้ส่งเอกสารตามข้อ 5. จ  านวน 5 เล่ม พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล 
(CD/…) 

3)  การประกนัคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
     สถาบนัอุดมศึกษาทั้งของรัฐและเอกชนก็มิอาจด าเนินการจดัการศึกษาได้
โดยเสรี หากแต่ยงัคงตกอยู่ภายใต้การก ากับดูแลด้านคุณภาพมาตรฐานการศึกษาจากรัฐดงัเดิม 
เพื่อใหก้ารจดัการศึกษาของชาติมีคุณภาพ พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไ้ข
เพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 ไดก้  าหนดให้มี ระบบการประกนัคุณภาพการศึกษา ข้ึนเพื่อพฒันา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดบัประกอบด้วย ระบบประกนัคุณภาพภายใน และระบบ
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ประกนัคุณภาพภายนอก15 โดยก าหนดให้หน่วยงานตน้สังกดัและสถาบนัอุดมศึกษาทุกแห่งจะตอ้ง
ให้มีระบบการประกนัคุณภาพภายในและให้ถือว่าการประกนัคุณภาพภายในเป็นส่วนหน่ึงของ
กระบวนการบริหารการศึกษาท่ีจะตอ้งด าเนินการอย่างต่อเน่ือง โดยมีการจดัท ารายงานประจ าปี
เสนอต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งและตอ้งเปิดเผยต่อสาธารณะชน เป็นการทัว่ไป เพื่อน าไปสู่การพฒันา
คุณภาพมาตรฐานการศึกษา และรองรับกบัการประกันคุณภาพภายนอกอีกด้วย รวมถึงการน า      
ผลการประเมินคุณภาพทั้ งภายในและภายนอกไปประกอบการจดัท าแผนการพฒันาคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา 
     (1)  การประกนัคุณภาพภายใน 
      ก่อนมีการบังคับใช้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
ทบวงมหาวทิยาลยัไดต้ระหนกัถึงความส าคญัของการประกนัคุณภาพการศึกษาโดยไดอ้อกประกาศ
ทบวงมหาวิทยาลัย เ ร่ือง นโยบายและแนวปฏิบัติในการประกันคุณภาพการศึกษาของ
สถาบันอุดมศึกษา โดยอยู่ภายใต้หลักการส าคัญ 3 ประการ คือ การให้เสรีภาพทางวิชาการ 
(Academic Freedom) ความมีอิสระในการด าเนินการของสถาบนั (Institutiona Autonomy) และ
ความพร้อมของสถาบันท่ีจะรับการตรวจสอบคุณภาพจากภายนอกตามหลักการของความ
รับผดิชอบท่ีตรวจสอบได้16 (Accountability) 
      การประกันคุณภาพภายใน หมายความว่า  การประเมินผลและ           
การติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาจากภายใน โดยบุคลากรของ
สถานศึกษานั้นเอง หรือโดยหน่วยงานตน้สังกดัท่ีมีหนา้ท่ีก ากบัดูแลสถานศึกษานั้น 
      ระบบการประกนัคุณภาพภายในเพื่อการพฒันาคุณภาพการศึกษาและ
พฒันามาตรฐานการศึกษาทุกระดบั ตอ้งประกอบดว้ย การประเมินคุณภาพภายใน การติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และการพฒันาคุณภาพการศึกษา 
      หลกัเกณฑก์ารประกนัคุณภาพภายใน17 มีประเด็นท่ีตอ้งพิจารณาดงัน้ี 
      ก.  ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพการศึกษาคณะวิชา/สถานศึกษา 
ระดับอุดมศึกษา จะค านึงองค์ประกอบคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาท่ีใช้เป็นแนวทางใน     

                                                 

 
15  พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542, มาตรา 47. 

 
16  คณะกรรมการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดบัอุดมศึกษา คณะอนุกรรมการพฒันา

องคป์ระกอบและตวับ่งช้ีการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดบัอุดมศึกษา.  (2550).   
คู่มอืการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดบัอุดมศึกษา.  หนา้ 5. 
 

17  กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
ระดบัอุดมศึกษา พ.ศ. 2553, ขอ้ 34.  
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การควบคุม การตรวจสอบ และประเมินคุณภาพการศึกษาทั้ง 9 ด้าน คือ 1) ปรัชญา ปณิธาน 
วตัถุประสงค์และแผนด าเนินการ 2) การเรียนการสอน 3) กิจกรรมการพฒันานิสิตนักศึกษา 4)     
การวิจยั 5) การบริการทางวิชาการแก่สังคม 6) ท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 7) การบริหารและการ
จดัการ 8) การเงินและการงบประมาณ และ 9) ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพ ทั้งน้ี ให้คณะ
วิชาและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา จัดท ารายงานการศึกษาตนเอง (Self–Study Report)                 
ท่ีครอบคลุมการด าเนินงานตามองค์ประกอบคุณภาพการศึกษาท่ีคณะวิชาและสถานศึกษา
ระดบัอุดมศึกษาก าหนดเพื่อรองรับการประกนัคุณภาพภายในและภายนอก 
      ข.  ผลการปฏิบติังานของคณะวชิาและสถานศึกษาระดบัอุดมศึกษาตาม
ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพท่ีก าหนดไว ้
      ค.  ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการด าเนินงานตามระบบและกลไก
การประกนัคุณภาพท่ีส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาตามตวับ่งช้ีคุณภาพการศึกษา 
      วิธีการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาระดบัอุดมศึกษาให้ใช้แนว
ปฏิบติั18 ดงัต่อไปน้ี 
      ก.  ให้คณะวิชาและสถานศึกษาระดบัอุดมศึกษาจดัให้มีหน่วยงานหรือ
คณะกรรมการท่ีรับผดิชอบการด าเนินการดา้นการประกนัคุณภาพการศึกษาข้ึน โดยมีหนา้ท่ีพฒันา 
บริหารและติดตามการด าเนินการประกนัคุณภาพภายใน ตลอดจนประสานกบัหน่วยงานภายนอก 
เพื่อใหเ้กิดความมัน่ใจวา่การจดัการศึกษาจะเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 
      ข.  ให้คณะวิชาและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาพัฒนาระบบการ
ประกันคุณภาพภายในเพื่อใช้ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพภายใตก้รอบนโยบาย และหลกัการท่ีส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด 
      ค.  ให้คณะวิชาและสถานศึกษาระดบัอุดมศึกษาด าเนินการตามระบบ
การประกนัคุณภาพภายใน โดยถือเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการบริหารการศึกษา 
      ง.  ใหค้ณะวชิาและสถานศึกษาระดบัอุดมศึกษาจดัใหมี้ระบบและกลไก
ควบคุมคุณภาพขององคป์ระกอบต่างๆ ท่ีใชใ้นการผลิตบณัฑิต ดงัต่อไปน้ี 1) หลกัสูตรการศึกษาใน
สาขาวิชาต่างๆ 2) คณาจารยแ์ละระบบการพฒันาคณาจารย์ 3) ส่ือการศึกษาและเทคนิคการสอน     
4) ห้องสมุดและแหล่งการเรียนรู้อ่ืน 5) อุปกรณ์การศึกษา 6) สภาพแวดล้อมในการเรียนรู้และ
บริการการศึกษา 7) การวดัผลการศึกษาและสัมฤทธิผลทางการเรียนของนกัศึกษา 8) องคป์ระกอบ
อ่ืนตามท่ีแต่ละสถานศึกษาระดบัอุดมศึกษาเห็นสมควร ทั้งน้ี ให้แต่ละคณะวิชาและสถานศึกษา
                                                 

 
18  กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 

ระดบัอุดมศึกษา พ.ศ. 2553, ขอ้ 35. 
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ระดบัอุดมศึกษาจดัให้มีระบบการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตามท่ีเห็นสมควร โดยให้
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพฒันาด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษาในระดบัคณะวชิาของสถานศึกษา ระดบัอุดมศึกษาอยา่งต่อเน่ือง 
      การรายงานผลการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในถือว่าเป็นส่วนหน่ึง
ของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ีคณะวชิาและสถานศึกษาระดบัอุดมศึกษาตอ้งด าเนินการอยา่งมี
ระบบและต่อเน่ือง สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาต้องจัดท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงาน              
การประเมินคุณภาพภายในเสนอต่อส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาภายใน 120 วนั นบัจาก
วนัส้ินปีการศึกษาของแต่ละสถานศึกษาและเปิดเผยต่อสาธารณะชน โดยให้สอดคล้องกับ
เจตนารมณ์และแนวทางของพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และให้หน่วยงานตน้
สังกดัของสถานศึกษาระดบัอุดมศึกษาจดัใหมี้การติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษานั้นอยา่งนอ้ย
หน่ึงคร้ังในทุกสามปี และแจ้งผลให้สถานศึกษา ระดับอุดมศึกษาทราบ รวมทั้ ง เปิดเผย                  
ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาต่อสาธารณชน19 
     (2)  การประกนัคุณภาพภายนอก 
      การประกันคุณภาพภายนอก หมายความว่า การประเมินผลและ         
การติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาจากภายนอก โดยส านกังาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาหรือบุคคลหรือหน่วยงานภายนอกท่ีส านักงาน
ดงักล่าวรับรอง เพื่อเป็นการประกนัคุณภาพและให้มีการพฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  
ของสถานศึกษา 
      ระบบประเมินคุณภาพภายนอกโดยส านักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา มีฐานะเป็นองคก์ารมหาชน มีหนา้ท่ีพฒันาเกณฑ์วิธีการประเมินคุณภาพ
นอก และท าการประเมินผลการจดัการศึกษาเพื่อให้มีการตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษาทุกแห่ง
อย่างน้อยหน่ึงคร้ังในทุกห้าปีนับแต่การประเมินคร้ังสุดทา้ย หากผลการประเมินภายนอกของ
สถานศึกษาใดไม่ไดม้าตรฐานท่ีก าหนด ให้ส านกัรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
จดัท าขอ้เสนอแนะ การปรับปรุงแก้ไขต่อหน่วยงานตน้สังกดั เพื่อให้สถานศึกษาปรับปรุงแกไ้ข
ภายในระยะเวลาท่ีก าหนด หากมิไดด้ าเนินการดงักล่าว ให้ส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษารายงานต่อคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อด าเนินการให้มีการปรับปรุงแกไ้ข
ต่อไป 

                                                 

 19  กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
ระดบัอุดมศึกษา พ.ศ. 2553, ขอ้ 36. 
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      ระบบการประกนัคุณภาพภายนอกเพื่อรับรองมาตรฐานและมุ่งพฒันา
คุณภาพการศึกษาทุกระดับต้องประกอบด้วย  การประเมินคุณภาพภายนอก และการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา โดยการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาแต่ละแห่งตอ้งเป็นไป
ตามตามมาตรฐานการศึกษาของชาติและครอบคลุมหลกัเกณฑ์ในเร่ือง 20 ดงัต่อไปน้ี 1) มาตรฐาน
ท่ีวา่ดว้ยผลการจดัการศึกษาในแต่ละระดบัและประเภทการศึกษา 2) มาตรฐานท่ีวา่ดว้ยการบริหาร
จัดการศึกษา 3) มาตรฐานท่ีว่าด้วยการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู ้เ รียนเป็นส าคัญ และ                 
4) มาตรฐานท่ีวา่ดว้ยการประกนัคุณภาพภายใน ทั้งน้ี หากมีความจ าเป็นตอ้งท าการประเมินคุณภาพ
ภายนอกจากมาตรฐานอ่ืนเพิ่มเติมจากมาตรฐานท่ีก าหนดในวรรคหน่ึง ให้ส านักงานประกาศ
ก าหนดมาตรฐานอ่ืนไดโ้ดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีวา่การกระทรวงศึกษาธิการ 
      รูปแบบและวิธีการด าเนินการประเมินคุณภาพภายนอกจะเป็นไปตาม
หลกัเกณฑ์ท่ีก าหนดโดยส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา21 มีหลกัการ
ส าคญั 6 ประการ ดงัต่อไปน้ี  
      ก.  เพื่อใหมี้การพฒันาคุณภาพการศึกษา 
      ข.  ยดึหลกัความเท่ียงตรง เป็นธรรม และโปร่งใส มีหลกัฐานขอ้มูลตาม
สภาพความเป็นจริงและมีความรับผดิชอบท่ีตรวจสอบได ้
      ค.  สร้างความสมดุลระหวา่งเสรีภาพทางการศึกษากบัจุดมุ่งหมายและ
หลกัการศึกษาของชาติ โดยใหมี้เอกภาพเชิงนโยบาย ซ่ึงสถานศึกษาสามารถก าหนดเป้าหมายเฉพาะ 
และพฒันาคุณภาพการศึกษาใหเ้ตม็ตามศกัยภาพของสถานศึกษาและผูเ้รียน 
      ง.  ส่งเสริม สนบัสนุน และร่วมมือกบัสถานศึกษาในการพฒันาระบบ
การประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
      จ.  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการประเมินคุณภาพ และพฒันาการจดั
การศึกษาของรัฐ เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน บุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กร
เอกชน องคก์รวชิาชีพ สถาบนัศาสนา สถานประกอบการ และสถาบนัสังคมอ่ืน 
      ฉ.  ความเป็นอิสระ เสรีภาพทางวิชาการ เอกลกัษณ์ ปรัชญา ปณิธาน 
วสิัยทศัน์ พนัธกิจและเป้าหมายของสถานศึกษา 

                                                 

 
20  กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 

ระดบัอุดมศึกษา พ.ศ. 2553, ขอ้ 38. 
 

21  คณะกรรมการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดบัอุดมศึกษา คณะอนุกรรมการพฒันา
องคป์ระกอบและตวับ่งช้ีการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดบัอุดมศึกษา.  เล่มเดิม.  หนา้ 4. 
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      การประเมินคุณภาพภายนอก สถานศึกษาใดจดัการศึกษาไม่ผา่นเกณฑ์
มาตรฐานให้ส านกังานแจง้เป็นหนงัสือพร้อมแสดงเหตุผลท่ีไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานแก่หน่วยงาน
ตน้สังกดั และสถานศึกษานั้น และให้สถานศึกษานั้นปรับปรุงแกไ้ขโดยจดัท าแผนพฒันาคุณภาพ
และด า เนินการตามแผน เพื่อขอรับการประเมินใหม่ภายในสองปีนับแต่ว ันท่ีได้รับแจ้ง                  
ผลการประเมินคร้ังแรกให้สถานศึกษาเสนอแผนพฒันาคุณภาพต่อส านกังานเพื่อพิจารณาอนุมติั
ภายในสามสิบวนั นับแต่วนัท่ีไดรั้บแจง้ผลการประเมิน หากสถานศึกษาไม่ด าเนินการปรับปรุง
แก้ไขภายในก าหนดเวลาดังกล่าว ให้ส านักงานรายงานต่อคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือ
หน่วยงานตน้สังกดัอ่ืน แลว้แต่กรณี เพื่อพิจารณาสั่งการต่อไป 
 
  3.1.3.3  การรับรองหลกัสูตรของสภาวชิาชีพ 
    การเป็นวชิาชีพ หมายถึงการท่ีบุคคลท่ีมีวิชาชีพเหล่านั้น ตอ้งมีความรับผิดชอบ
เฉพาะต่อการประกอบอาชีพ22 เช่น แพทย์ วิศวกร สถาปนิก พยาบาล สัตวแพทย์ ทนัตแพทย ์   
เภสัชกร นกักายภาพบ าบดั นกัเทคนิคการแพทย ์ท่ีตอ้งเรียนจบมาโดยตรงจึงจะประกอบวิชาชีพได ้
ไม่ใช่จบอะไรมาก็ท าได้ ถา้อย่างนั้นเรียกว่าเป็นอาชีพไม่ใช่วิชาชีพ และตอ้งมีองค์ประกอบครบ
อยา่งนอ้ย 4 ประการ คือ 1) มีองคค์วามรู้ท่ีมีขอบเขตชดัเจนและมีลกัษณะเฉพาะเจาะจง 2) มีค่านิยม 
วัฒนธรรมของวิชาชีพท่ีชัดเจน ท่ีก าหนดเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติท่ี เรียกเป็น
จรรยาบรรณวิชาชีพ เป็นการศึกษาในระดบัอุดมศึกษา 3) มีหลกัสูตรมาตรฐานวิชาชีพท่ีเป็นสากล 
4) มีการศึกษาอบรมระยะยาว ซ่ึงผูส้ าเร็จการศึกษาตามหลกัสูตรจะเป็นผูมี้ความรู้ ความช านาญใน
วิชาชีพเฉพาะท่ีผูอ่ื้นไม่สามารถท าได ้สามารถให้บริการทางวิชาชีพไดอ้ย่างเป็นอิสระดว้ยพนัธะ
รับผิดชอบสูง เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผูรั้บบริการ และตอ้งเป็นบริการท่ีจ าเป็นแก่มนุษยแ์ละความ
เป็นอยูท่ี่ดีในสังคม ซ่ึงสังคมจะขาดเสียไม่ได ้
    ปัจจุบนัความเจริญก้าวหน้าทางวิชาการในศาสตร์ต่างๆ เป็นไปอย่างรวดเร็ว    
ท าใหเ้กิดสาขาวชิาใหม่ๆ ผลิตคนไปประกอบวิชาชีพใหม่มารับใชส้ังคม ซ่ึงวิชาชีพต่างๆ ลว้นแต่มี
ความเก่ียวขอ้งกบัความปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์นของประชาชน ผูป้ระกอบวิชาชีพตอ้งมีความ
เสียสละและมีจิตส านึกท่ีจะปกป้องประชาชนผูบ้ริโภค จึงมีความจ าเป็นตอ้งตราพระราชบญัญติั
วิชาชีพต่างๆ ข้ึนมา เพื่อคุม้ครองความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์นของประชาชน ควบคุมดูแล
การประกอบวิชาชีพในสาขาต่างๆ ให้ไดคุ้ณภาพมาตรฐานแก่ประชาชนผูใ้ช้บริการ ควบคุมดูแล

                                                 

 22  จป ระยอง ฮิ.  (2550, 28 มีนาคม).  7 สภาวิชาชีพรุมคา้นร่างพ.ร.บ.วิชาชีพการสาธารณสุข.  สืบคน้
เม่ือ 15 มกราคม 2554, จาก  http://www.siamsafety.com 
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ความประพฤติ และจรรยาบรรณ ทุกวิชาชีพนั้ นต้องมีสถาบันอบรมศึกษาขั้นสูง มีการเน้น          
จริยศึกษาคู่กบัวชิาการ และตอ้งมีสภาวชิาชีพก ากบัดูแลสมาชิก 
    ปัจจุบันมีสภาวิชาชีพ 14 สภา ได้แก่ 1) แพทยสภา 2) สภาการพยาบาล            
3) สภาเภสัชกรรม 4) ทัตนแพทยสภา 5) คณะกรรมการวิชาชีพการประกอบโรคศิลปะ                  
6)  สภากายภาพบ าบัด 7 )  สภาเทคนิคการแพทย์ 8)  สัตวแพทยสภา 9)  สภาวิศวกรรม                       
10) สภาสถาปนิก 11) สภาทนายความ 12) สภาวชิาชีพบญัชี 13) สภาครูและบุคลากรทาง การศึกษา 
และ 14) สภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซ่ึงสภาวิชาชีพแต่ละวิชาชีพมีบทบาท อ านาจ
หนา้ท่ี ดงัต่อไปน้ี  
    1)  แพทยสภา 
     แพทยสภาจดัตั้งข้ึนตามพระราชบญัญติัวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2511 ต่อมา
ในปี พ.ศ. 2525 ไดมี้การแกไ้ขปรับปรุงพระราชบญัญติัวิชาชีพเวชกรรม ให้มีความเหมาะสมและ
คุม้ครองความปลอดภยัของประชาชนให้รัดกุมยิ่งข้ึน แพทยสภามีวตัถุประสงค์23 ควบคุมการ
ประพฤติของผูป้ระกอบวิชาชีพเวชกรรมให้ถูกตอ้งตามจริยธรรม แห่งวิชาชีพเวชกรรม ส่งเสริม
การศึกษา การวิจยั และการประกอบวิชาชีพเวชกรรมในทางการแพทย์ ส่งเสริมความสามคัคี และ
ผดุงเกียรติของสมาชิก ช่วยเหลือ แนะน า เผยแพร่ และใหก้ารศึกษาแก่ประชาชน และองคก์รอ่ืน ใน
เร่ืองท่ีเก่ียวกบัการแพทยแ์ละการสาธารณสุข ให้ค  าปรึกษาหรือขอ้เสนอแนะต่อรัฐบาลเก่ียวกบั
ปัญหาการแพทยแ์ละการสาธารณสุข และเป็นตวัแทนของผูป้ระกอบวิชาชีพเวชกรรมในประเทศ
ไทย 
     แพทยสภามีอ านาจหนา้ท่ี24 ดงัน้ี 
     (1)  รับข้ึนทะเบียนและออกใบอนุญาตให้แก่ผูข้อเป็นผูป้ระกอบวิชาชีพ  
เวชกรรม 
     (2)  พักใช้ใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาตเป็นผู ้ประกอบวิชาชีพ           
เวชกรรม 
     (3)  รับรองปริญญา ประกาศนียบตัรในวิชาแพทยศาสตร์ หรือวุฒิบตัรใน
วชิาชีพเวชกรรมของสถาบนัต่างๆ 
     (4)  รับรองหลักสูตรต่างๆ ส าหรับการฝึกอบรมในวิชาชีพเวชกรรมของ
สถาบนัทางการแพทย ์
     (5)  รับรองวทิยฐานะของสถาบนัทางการแพทยท่ี์ท าการฝึกอบรม 
                                                 

 23  พระราชบญัญติัวชิาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2525, มาตรา 7. 
 

24
  พระราชบญัญติัวชิาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2525, มาตรา 8. 
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     (6)  ออกหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญในการ
ประกอบวชิาชีพเวชกรรมสาขาต่างๆ และออกหนงัสือแสดงวฒิุอ่ืนๆ ในวชิาชีพเวชกรรม 
     บุคคลท่ีสามารถประกอบวิชาชีพเวชกรรมไดน้ั้น จะตอ้งเป็นสมาชิกแพทย
สภา และไดรั้บใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวิชาชีพเวชกรรม เวน้แต่เขา้ขอ้ยกเวน้ตามมาตรา 26 แห่ง
พระราชบญัญติัวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2525 ผูข้อข้ึนทะเบียนเพื่อเป็นสมาชิกแพทยสภาต้องมี
คุณสมบัติ25 อายุไม่ต  ่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์ มีความรู้ในวิชาชีพเวชกรรมโดยได้รับปริญญาหรือ
ประกาศนียบัตรในวิชาแพทยศาสตร์ ท่ีแพทยสภา รับรอง  ไม่ เ ป็นผู ้ประพฤติ เ สี ยหาย                       
ซ่ึงคณะกรรมการเห็นวา่จะน ามาซ่ึงความเส่ือมเสียเกียรติศกัด์ิแห่งวิชาชีพ ไม่เคยตอ้งโทษจ าคุกโดย
ค าพิพากษาถึงท่ีสุดหรือค าสั่งท่ีชอบดว้ยกฎหมายให้จ  าคุกในคดีท่ีคณะกรรมการเห็นวา่จะน ามาซ่ึง
ความเส่ือมเสียเกียรติศกัด์ิแห่งวิชาชีพ และไม่เป็นผูมี้จิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ หรือไม่เป็นโรคท่ี
ก าหนดไวใ้นขอ้บงัคบัแพทยสภา 
    2)  สภาการพยาบาล 
     สภาการพยาบาลจัดตั้งข้ึนตามพระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและ     
การผดุงครรภ์ พ.ศ. 2528 ต่อมาในปี พ.ศ. 2540 ได้มีการแก้ไขปรับปรุงพระราชบญัญติัวิชาชีพ     
การพยาบาลและการผดุงครรภ์ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกบัความหมายท่ีแทจ้ริงทาง
วิชาการ การแก้ไขปรับปรุงพระราชบญัญติัดังกล่าวมีผลท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงในวิชาชีพ      
การพยาบาลและการผดุงครรภ์ท่ีส าคญัหลายประการ ได้แก่ การก าหนดให้ผูส้ าเร็จการศึกษา
พยาบาลท่ีจะขอข้ึนทะเบียนเพื่อรับใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวิชาชีพนั้นจะตอ้งสอบความรู้ผา่นตาม
เกณฑท่ี์สภาการพยาบาลเป็นผูก้  าหนด และการก าหนดอายุใบอนุญาตให้มีอายุ 5 ปี ทั้งพยาบาลและ
ผดุงครรภ์ท่ีขอข้ึนทะเบียนรับใบอนุญาตใหม่ รวมทั้ งพยาบาลและผดุงครรภ์รุ่นเก่าท่ีเคยมี
ใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ หรือใบอนุญาตประกอบวชิาชีพฯ อยูเ่ดิม ท่ีไม่ไดก้  าหนดวนัหมดอายุ
เอาไว ้จะมีอายใุบอนุญาตต่อไปอีก 5 ปี นบัตั้งแต่วนัท่ี 24 ธนัวาคม พ.ศ. 2540 
     สภาการพยาบาลมีวตัถุประสงค์26 ควบคุมความประพฤติของผูป้ระกอบ
วชิาชีพการพยาบาล การผดุงครรภห์รือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ให้ถูกตอ้งตามจริยธรรมแห่ง
วชิาชีพการพยาบาล และการผดุงครรภ ์ส่งเสริมการศึกษา การบริการ การวจิยั และความกา้วหนา้ใน
วิชาชีพการพยาบาล การผดุงครรภ์ หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ส่งเสริมความสามคัคีและ
ผดุงเกียรติของสมาชิก ช่วยเหลือ แนะน า เผยแพร่ และให้การศึกษาแก่ประชาชนและองคก์รอ่ืนใน

                                                 

 25  พระราชบญัญติัวชิาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2525, มาตรา 11. 
 

26  พระราชบญัญติัวชิาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ ์พ.ศ. 2528 และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 2) 
พ.ศ. 2540, มาตรา 7. 
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เร่ืองท่ีเก่ียวกบัการพยาบาล การผดุงครรภ ์และการสาธารณสุข ให้ค  าปรึกษา หรือขอ้เสนอแนะต่อ
รัฐบาลเก่ียวกบัปัญหาการพยาบาล การผดุงครรภ์ และการสาธารณสุข เป็นตวัแทนของผูป้ระกอบ
วิชาชีพการพยาบาล การผดุงครรภ์ หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ในประเทศไทย และ        
ผดุงความเป็นธรรมและส่งเสริมสวสัดิการใหแ้ก่สมาชิก 
     สภาการพยาบาลมีอ านาจหนา้ท่ี27 ดงัน้ี 
     (1)  รับข้ึนทะเบียนและออกใบอนุญาตใหแ้ก่ผูข้อข้ึนทะเบียนเป็นผูป้ระกอบ
วชิาชีพการพยาบาล การผดุงครรภ ์หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ ์
     (2)  สั่งพกัใช้ใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวิชาชีพ     
การพยาบาล การผดุงครรภ ์หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ ์
     (3)  ให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาวิชาชีพการพยาบาลและ            
การผดุงครรภ์ในระดับอุดมศึกษาของสถาบันการศึกษาท่ีจะท าการสอนวิชาชีพการพยาบาล         
การผดุงครรภ ์หรือการพยาบาล และการผดุงครรภ ์เพื่อเสนอต่อทบวงมหาวทิยาลยั 
     (4)  รับรองหลกัสูตรต่างๆ ส าหรับการศึกษาในระดบั ประกาศนียบตัรของ
สถาบนัท่ีจะท าการสอนวชิาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 
     (5)  รับรองหลกัสูตรต่างๆ ส าหรับการฝึกอบรมในวิชาชีพการพยาบาลและ
การผดุงครรภ ์ของสถาบนัการศึกษาท่ีจะท าการฝึกอบรมในวชิาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ ์
     (6)  รับรองวทิยฐานะของสถาบนัท่ีท าการสอน และฝึกอบรมตาม ขอ้ 4 และ 
ขอ้ 5 
     (7)  รับรองปริญญาประกาศนียบตัรเทียบเท่าปริญญา ประกาศนียบตัร หรือ
วฒิุบตัรในวชิาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภข์องสถาบนัต่างๆ 
     (8)  ออกหนงัสืออนุมติั หรือวฒิุบตัรเก่ียวกบัความรู้ หรือความช านาญเฉพาะ
ทาง และหนงัสือ แสดงวุฒิอ่ืนในวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ให้ผูป้ระกอบวิชาชีพการ
พยาบาล การผดุงครรภ ์หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 
     (9)  ด าเนินการใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคข์องสภาการพยาบาล 
     บุคคลท่ีสามารถประกอบวิชาชีพพยาบาลได้นั้ นจะต้องเป็นผู ้ได้รับ
ใบอนุญาต ซ่ึงผู ้ขอ ข้ึนทะเบียนและรับใบอนุญาตต้องมี คุณสมบัติ 28 เ ป็นสมาชิกสามัญ                   

                                                 

 
27  พระราชบญัญติัวชิาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ ์พ.ศ. 2528 และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 2)  

พ.ศ. 2540, มาตรา 8. 
 28  พระราชบญัญติัวชิาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ ์พ.ศ. 2528 และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 2)  
พ.ศ. 2540, มาตรา 11. 
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สภาการพยาบาล มีความรู้ในวิชาชีพ โดยส าเร็จการศึกษาไดรั้บปริญญา ประกาศนียบตัรเทียบเท่า
ปริญญาหรือประกาศนียบัตรในสาขาการพยาบาล การผดุงครรภ์ หรือการพยาบาลและ               
การผดุงครรภ์ จากสถาบนัการศึกษาในประเทศไทยท่ีคณะกรรมการรับรอง หรือสถาบนัการศึกษา
ในต่างประเทศซ่ึงคณะกรรมการไดต้รวจสอบหลกัฐานการศึกษาแลว้ และผา่นการสอบความรู้ของ
สภาการพยาบาลแลว้ 
    3)  สภาเภสัชกรรม 
     สภาเภสัชกรรมจดัตั้งข้ึนตามพระราชบญัญติัวิชาชีพเภสัชกรรม พ.ศ. 2537 
โดยมีวตัถุประสงค์29 ส่งเสริมการศึกษาการวิจยัและการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ส่งเสริมความ
สามคัคีและผดุงเกียรติของสมาชิก ผดุงไวซ่ึ้งสิทธิ ความเป็นธรรมและส่งเสริมสวสัดิการให้แก่
สมาชิก ควบคุมความประพฤติของผูป้ระกอบวิชาชีพเภสัชกรรมให้ถูกตอ้งตามจรรยาบรรณแห่ง
วชิาชีพเภสัชกรรม ช่วยเหลือ แนะน า เผยแพร่และให้การศึกษาแก่ประชาชนและองคก์รอ่ืนในเร่ือง
ท่ีเก่ียวกบัการเภสัชกรรมและการสาธารณสุข ให้ค  าปรึกษาหรือขอ้เสนอแนะต่อรัฐบาลเก่ียวกบั   
การเภสัชกรรมและการสาธารณสุข และเป็นตวัแทนของผูป้ระกอบวิชาชีพเภสัชกรรมในประเทศ
ไทย 
     สภาเภสัชกรรมมีอ านาจหนา้ท่ี30 ดงัน้ี 
     (1)  รับข้ึนทะเบียนและออกใบอนุญาตให้แก่ผูข้อเป็นผูป้ระกอบวิชาชีพ
เภสัชกรรม 
     (2)  วนิิจฉยัช้ีขาดตามมาตรา 42 วรรคสาม 
     (3)  รับรองปริญญา ประกาศนียบตัรในวิชาเภสัชศาสตร์ หรือวุฒิบตัรใน
วชิาชีพเภสัชกรรมของสถาบนัต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการสมคัรเป็นสมาชิก 
     (4)  รับรองหลกัสูตรต่างๆ ส าหรับการฝึกอบรมเป็นผูช้  านาญการในสาขา
ต่างๆ ของวิชาชีพเภสัชกรรมของสถาบนัท่ีท าการฝึกอบรมเป็นผูช้  านาญการในสาขาต่างๆ ของ
วชิาชีพเภสัชกรรม 
     (5)  รับรองวทิยฐานะของสถาบนัท่ีท าการฝึกอบรมใน (4) 
     (6)  ออกหนัง สืออนุมัติหรือวุ ฒิบัตรแสดงความ รู้ความช านาญใน              
การประกอบวชิาชีพเภสัชกรรมสาขาต่างๆ และออกหนงัสือแสดงวฒิุอ่ืนในวชิาชีพเภสัชกรรม 
     (7)  ด าเนินการใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคข์องสภาเภสัชกรรม 

                                                 

 29  พระราชบญัญติัวชิาชีพเภสัชกรรม พ.ศ. 2537, มาตรา 8. 
 30  พระราชบญัญติัวชิาชีพเภสัชกรรม พ.ศ. 2537, มาตรา 9. 
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     สภาเภสัชกรรมมีหน้าท่ีก ากบัดูแลผูป้ระกอบวิชาชีพให้ไดม้าตรฐานและมี
จริยธรรม ผู ้ท่ีจะประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมของบัณฑิตทุกคนทั้ ง ท่ีส าเ ร็จการศึกษาจาก
สถาบนัอุดมศึกษาภาครัฐและเอกชน ตอ้งสอบใบประกอบวิชาชีพ ซ่ึงบุคคลท่ีสามารถประกอบ
วชิาชีพเภสัชกรรมไดน้ั้น จะตอ้งเป็นสมาชิกเภสัชกรรมและไดรั้บใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวิชาชีพ
เภสัชกรรมจากสภาเภสัชกรรม เวน้แต่เขา้ขอ้ยกเวน้ตามมาตรา 28 แห่งพระราชบญัญติัวิชาชีพเภสัช
กรรม พ.ศ. 2537 ซ่ึงผูข้อข้ึนทะเบียนเพื่อเป็นสมาชิกเภสัชกรรมตอ้งมีคุณสมบติั อายุไม่ต  ่ากวา่ยี่สิบ
ปีบริบูรณ์ มีความรู้ในวชิาชีพเภสัชกรรมโดยไดรั้บปริญญาหรือประกาศนียบตัรในวิชาเภสัชศาสตร์
จากสถาบนัการศึกษาท่ีทบวงมหาวิทยาลยัรับรองหรือท่ีสภาเภสัชกรรมรับรอง ไม่เป็นผูป้ระพฤติ
เสียหายซ่ึงคณะกรรมการเห็นวา่จะน ามาซ่ึงความเส่ือมเสียเกียรติศกัด์ิแห่งวิชาชีพ ไม่เคยตอ้งโทษ
จ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดหรือค าสั่งท่ีชอบดว้ยกฎหมายให้จ  าคุกในคดีท่ีคณะกรรมการเห็นวา่จะ
น ามาซ่ึงความเส่ือมเสียเกียรติศกัด์ิแห่งวิชาชีพ และไม่เป็นผูมี้จิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ หรือไม่
เป็นโรคท่ีก าหนดไวใ้นขอ้บงัคบัสภาเภสัชกรรม 
     การรับรองปริญญาประกอบดว้ยสองส่วนหลกั คือ การประเมินเพื่อรับรอง
สถาบนัผลิตบณัฑิตทางเภสัชศาสตร์ และการประเมินเพื่อเห็นชอบหลกัสูตรเภสัชศาสตร์ โดย
ประเมินตามเกณฑ์ประเมิน และการตรวจเยี่ยมสถาบนัของอนุกรรมการประเมินสถาบนั และ
หลกัสูตรเภสัชศาสตร์ท่ีแต่งตั้งโดยคณะกรรมการการศึกษาฯ เม่ือสถาบนัใดไดรั้บการประเมินแลว้
จะน าเสนอสภาเภสัชกรรมเพื่อรับรองปริญญา การรับรองปริญญาท าให้นกัศึกษาสามารถสมคัรเป็น
สมาชิกสภาเภสัชกรรม เพื่อมีสิทธิในการสมคัรสอบใบประกอบวิชาชีพ ซ่ึงการสอบใบประกอบ
วิชาชีพเพื่อให้ได้เภสัชกรรมท่ีมีความพร้อม ความสามารถท่ีได้มาตรฐาน เป็นหลักประกัน
กระบวนการผลิตบณัฑิตสาขาวชิาเภสัชศาสตร์ทั้งภาครัฐและเอกชนท่ีมีคุณภาพทดัเทียมกนั 
    4)  ทนัตแพทยสภา 
     ทนัตแพทยสภาจดัตั้งข้ึนตามพระราชบญัญติัวิชาชีพทนัตกรรม พ.ศ. 2537 
โดยมีวตัถุประสงค์31 ส่งเสริมการศึกษา การวิจยั และการประกอบวิชาชีพในทางการทนัตแพทย ์
ส่งเสริมความสามคัคี และผดุงเกียรติของสมาชิก ผดุงไวซ่ึ้งสิทธิ ความเป็นธรรม และส่งเสริม
สวสัดิการให้แก่สมาชิก ควบคุมความประพฤติของผูป้ระกอบวิชาชีพทนัตกรรมให้ถูกตอ้งตาม
จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพทนัตกรรม ช่วยเหลือ แนะน า เผยแพร่และให้การศึกษาแก่ประชาชนและ
องค์กรอ่ืนในเร่ืองท่ี เ ก่ียวกับการทันตแพทย์และการทันตสาธารณสุข  ให้ค  าปรึกษาหรือ
ขอ้เสนอแนะต่อรัฐบาลเก่ียวกับการทนัตแพทยแ์ละการทนัตสาธารณสุข และเป็นตวัแทนของ         
ผูป้ระกอบวชิาชีพทนัตกรรมในประเทศไทย 
                                                 

 31  พระราชบญัญติัวชิาชีพทนัตกรรม พ.ศ. 2537, มาตรา 8. 
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     ทนัตแพทยสภาอ านาจหนา้ท่ี32 ดงัน้ี 
     (1)  รับข้ึนทะเบียนและออกใบอนุญาตให้แก่ผูข้อเป็นผูป้ระกอบวิชาชีพ  
ทนัตกรรม 
     (2)  วินิจฉัยช้ีขาดอย่างใดอย่างหน่ึงดงัต่อไปน้ี ในการท่ีผูป้ระกอบวิชาชีพ
ทนัตกรรมถูกกล่าวหา หรือถูกกล่าวโทษว่าประพฤติผิดจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพทนัตกรรม คือ      
ยกขอ้กล่าวหาหรือขอ้กล่าวโทษ ว่ากล่าวตกัเตือน ภาคทณัฑ์ พกัใช้ใบอนุญาตมีก าหนดเวลาตามท่ี
เห็นสมควรแต่ไม่เกิน 2 ปี หรือเพิกถอนใบอนุญาต 
     (3)  รับรองปริญญา ประกาศนียบตัรในวิชาทนัตแพทยศาสตร์ หรือวุฒิบตัร
ในวชิาชีพทนัตกรรมของสถาบนัต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการสมคัรเป็นสมาชิกทนัตแพทยสภา 
     (4)  รับรองหลกัสูตรต่างๆ ส าหรับการฝึกอบรมเป็นผูช้  านาญการในสาขา
ต่างๆ ของวิชาชีพทนัตกรรมของสถาบนัท่ีท าการฝึกอบรมเป็นผูช้  านาญการในสาขาต่างๆ ของ
วชิาชีพทนัตกรรม 
     (5)  รับรองวทิยฐานะของสถาบนัท่ีท าการฝึกอบรมใน (4) 
     (6)  ออกหนัง สืออนุมัติหรือวุ ฒิบัตรแสดงความ รู้ความช านาญใน              
การประกอบวชิาชีพทนัตกรรมสาขาต่างๆ และออกหนงัสือแสดงวฒิุอ่ืนในวชิาชีพทนัตกรรม 
     (7)  ด าเนินการใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคข์องทนัตแพทยสภา 
     บุคคลท่ีสามารถประกอบวิชาชีพทันตกรรมได้นั้ น จะต้องเป็นสมาชิก   
ทนัตแพทยสภา และไดรั้บใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวิชาชีพทนัตกรรมจากทนัตแพทยสภา เวน้แต่
เขา้ขอ้ยกเวน้ตามมาตรา 28 แห่งพระราชบญัญติัวิชาชีพทนัตกรรม พ.ศ. 2537 ซ่ึงผูข้อข้ึนทะเบียน
เพื่อเป็นสมาชิกทนัตแพทยสภาตอ้งมีคุณสมบติั มีอายุไม่ต  ่ากว่ายี่สิบปีบริบูรณ์ มีความรู้ในวิชาชีพ
ทันตกรรมโดยได้ รับป ริญญาหรือประกาศนียบัตรในวิชา ชีพทันตแพทยศา สตร์จาก
สถาบนัการศึกษาท่ีทบวงมหาวิทยาลัยรับรองหรือท่ีทนัตแพทยสภารับรอง  ไม่เป็นผูป้ระพฤติ
เสียหายซ่ึงคณะกรรมการเห็นวา่จะน ามาซ่ึงความเส่ือมเสียเกียรติศกัด์ิแห่งวิชาชีพ ไม่เคยตอ้งโทษ
จ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดหรือค าสั่งท่ีชอบดว้ยกฎหมายให้จ  าคุกในคดีท่ีคณะกรรมการเห็นวา่จะ
น ามาซ่ึงความเส่ือมเสียเกียรติศกัด์ิแห่งวิชาชีพ และไม่เป็นผูมี้จิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ หรือไม่
เป็นโรคท่ีก าหนดไวใ้นขอ้บงัคบัทนัตแพทยสภา 
 
 
 
                                                 

 32  พระราชบญัญติัวชิาชีพทนัตกรรม พ.ศ. 2537, มาตรา 9. 
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    5)  การประกอบโรคศิลปะ 
     เดิมการประกอบวิชาชีพกายภาพบ าบัด และเทคนิคการแพทย์ ต้องข้ึน
ทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบโรคศิลปะจากคณะกรรมการวิชาชีพ ต่อมาปี พ.ศ. 2547 
ไดมี้การตราพระราชบญัญติัวิชาชีพกายภาพบ าบดั พ.ศ. 2547 และพระราชบญัญติัวิชาชีพเทคนิค
การแพทย ์พ.ศ. 2547 มีผลท าให้การประกอบวิชาชีพทั้งสองสาขาวิชาน้ีตอ้งข้ึนทะเบียนและรับ
ใบอนุญาต ตามพระราชบัญญัติของวิชา ชีพนั้ นๆ การขอข้ึนทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็น              
ผูป้ระกอบโรคศิลปะ จะมีคณะกรรมการแต่ละสาขาวชิาเป็นผูพ้ิจารณา ซ่ึงปัจจุบนั มี 3 สาขาวิชา คือ 
การแพทยแ์ผนไทย การแพทยแ์ผนไทยประยุกต์ และสาขาอ่ืนตามพระราชกฤษฎีกาท่ีออกตาม
มาตรา 5 (5) แห่งพระราชบญัญติัการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2542 หากวิชาชีพท่ีกระท าต่อมนุษย ์
หรือมุ่งหมายจะกระท าต่อมนุษยเ์ก่ียวกบัการตรวจโรค การวินิจฉัยโรค การบ าบดัโรค การป้องกนั
โรค การส่งเสริมและการฟ้ืนฟูสุขภาพ และการผดุงครรภ์ โดยอาศัยศาสตร์หรือความรู้จาก
ต่างประเทศ ซ่ึงวชิาชีพดงักล่าวยงัมิไดมี้กฎหมายรับรองในประเทศไทย ให้รัฐมนตรีโดยค าแนะน า
ของคณะกรรมการมีอ านาจให้ใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบโรคศิลปะ ทั้งน้ี ตามหลกัเกณฑ์ วิธีการ 
และเง่ือนไขท่ีรัฐมนตรีประกาศก าหนด  
     คณะกรรมการวชิาชีพแต่ละสาขามีอ านาจและหนา้ท่ี33 ดงัต่อไปน้ี 
     (1)  รับข้ึนทะเบียนและออกใบอนุญาตให้แก่ผูข้อเป็นผูป้ระกอบโรคศิลปะ
ในสาขานั้นๆ 
     (2)  เพิกถอนใบอนุญาตกรณีผูป้ระกอบโรคศิลปะในสาขานั้นขาดคุณสมบติั 
     (3)  เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการเพื่อใชอ้  านาจตามมาตรา 13 (2) 
     (4)  ใช้อ านาจตามมาตรา 44 ในกรณีท่ีผูป้ระกอบโรคศิลปะในสาขานั้น
ประพฤติผดิจรรยาบรรณแห่งวชิาชีพ 
     (5)  ให้ค  าปรึกษาและให้ค  าแนะน าแก่สถานศึกษาเ ก่ียวกับหลักสูตร
การศึกษาการประกอบโรคศิลปะในสาขานั้น 
     (6)  แจ้งหรือโฆษณาข่าวสารด้วยวิธีใดๆ ตามท่ีเห็นสมควร เพื่อมิให้
ประชาชนหลงเขา้ใจผดิ ซ่ึงอาจเป็นอนัตรายเน่ืองจากการประกอบโรคศิลปะในสาขานั้น 
     (7)  ส่งเสริม พฒันา และก าหนดมาตรฐานการประกอบโรคศิลปะในสาขา
นั้น 
     (8)  ออกหนงัสือรับรองความรู้ความช านาญเฉพาะทางในการประกอบโรค
ศิลปะในสาขานั้น 
                                                 

 
33  พระราชบญัญติัการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2542, มาตรา 23. 
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     (9)  พิจารณาและเสนอช่ือผูแ้ทนคณะกรรมการวิชาชีพในสาขานั้นเป็น
กรรมการการประกอบโรคศิลปะ 
     (10)  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการวิชาชีพเพื่อกระท าการใดๆ อนัอยู่ในอ านาจ
และหนา้ท่ีของคณะกรรมการวชิาชีพในสาขานั้น 
     (11)  ปฏิบติัการอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายก าหนดไวใ้ห้เป็นอ านาจและหน้าท่ี
ของคณะกรรมการวชิาชีพในสาขานั้น 
     (12)  พิจารณาหรือด าเนินการในเร่ืองอ่ืนตามท่ีรัฐมนตรีหรือคณะกรรมการ
มอบหมาย 
     บุคคลท่ีสามารถประกอบวิชาชีพท่ีกระท าหรือมุ่งหมายจะกระท าต่อมนุษย์
เก่ียวกบัการตรวจโรค การวนิิจฉยัโรค การบ าบดัโรค ป้องกนัโรค การส่งเสริมและการฟ้ืนฟูสุขภาพ 
การผดุงครรภ์ แต่ไม่รวมถึงการประกอบวิชาชีพทางการแพทยแ์ละสาธารณสุขอ่ืนตามกฎหมายว่า
ด้วยการนั้นๆ ต้องข้ึนทะเบียนและได้รับใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบโรคศิลปะ เวน้แต่ในกรณีท่ี
เป็นไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบญัญติัการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2542 ซ่ึงผูข้อข้ึนทะเบียน
และรับใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบโรคศิลปะตอ้งมีคุณสมบติั34 อายุไม่ต  ่ากวา่ยี่สิบปีบริบูรณ์ เป็นผูมี้
ความรู้ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทย การแพทย์แผนไทยประยุกต์ หรือสาขาอ่ืนตามพระราช
กฤษฎีกาท่ีออกตามมาตรา 5 (5) แห่งพระราชบญัญติัการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2542 ไม่เป็นผูมี้
ความประพฤติเสียหายซ่ึงคณะกรรมการวิชาชีพเห็นว่าจะน ามาซ่ึงความเส่ือมเสียเกียรติศกัด์ิแห่ง
วิชาชีพ ไม่เคยตอ้งโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดในคดีท่ีคณะกรรมการวิชาชีพเห็นว่าอาจจะ
น ามาซ่ึงความเส่ือมเสียเกียรติศักด์ิแห่งวิชาชีพ ไม่เป็นผู ้ติดยาเสพติดให้โทษ ไม่เป็นโรคท่ี
คณะกรรมการวิชาชีพประกาศก าหนดวา่ไม่สมควรให้ประกอบโรคศิลปะ และไม่เป็นคนวิกลจริต
หรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ 
    6)  สภากายภาพบ าบัด 
     สภากายภาพบ าบดัจดัตั้งข้ึนตามพระราชบญัญติัวิชาชีพกายภาพบ าบดั พ.ศ. 
2547 เพื่อส่งเสริมการประกอบวิชาชีพกายภาพบ าบดั ก าหนดและควบคุมมาตรฐานการประกอบ
วชิาชีพกายภาพบ าบดั และควบคุมมิใหมี้การแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากบุคคลซ่ึงไม่มีความรู้
อนัก่อใหเ้กิดภยัและความเสียหายแก่ประชาชน โดยมีวตัถุประสงค์35ส่งเสริมการศึกษาการวิจยัและ
การประกอบวิชาชีพกายภาพบ าบดั ควบคุมก ากบั ดูแลและก าหนดมาตรฐานการให้บริการของผู ้
ประกอบวิชาชีพกายภาพบ าบดัควบคุมความประพฤติของผูป้ระกอบวิชาชีพกายภาพบ าบดัให้
                                                 

 
34  พระราชบญัญติัการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2542, มาตรา 32. 

 
35  พระราชบญัญติัวชิาชีพกายภาพบ าบดั พ.ศ. 2547, มาตรา 7. 
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ถูกตอ้งตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพกายภาพบ าบดั ช่วยเหลือ แนะน า เผยแพร่และให้การศึกษาแก่
ประชาชนและองค์กรอ่ืนในเร่ืองท่ีเก่ียวกบักายภาพบ าบดัและการสาธารณสุข ให้ค  าปรึกษาหรือ
ขอ้เสนอแนะต่อรัฐบาลเก่ียวกบังานกายภาพบ าบดัและการสาธารณสุข ส่งเสริมความสามคัคีและ
ผดุงเกียรติของสมาชิก ผดุงไวซ่ึ้งสิทธิ ความเป็นธรรมและส่งเสริมสวสัดิการให้แก่สมาชิก และเป็น
ตวัแทนผูป้ระกอบวชิาชีพกายภาพบ าบดัของประเทศไทย 
     สภากายภาพบ าบดัมีอ านาจหนา้ท่ี36 ดงัน้ี 
     (1)  รับข้ึนทะเบียนและออกใบอนุญาตให้แก่ผูข้อเป็นผูป้ระกอบวิชาชีพ
กายภาพบ าบดั 
     (2)  ออกค าสั่งการพกัใช้ใบอนุญาตมีก าหนดเวลาตามท่ีเห็นสมควรแต่ไม่
เกินสองปี 
     (3)  รับรองปริญญา ประกาศนียบตัร หรือวุฒิบตัรในวิชาชีพกายภาพบ าบดั
ของสถาบนัต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการสมคัรเป็นสมาชิก 
     (4)  รับรองหลกัสูตรส าหรับการฝึกอบรมเป็นผูช้  านาญการในสาขาต่างๆ 
ของวชิาชีพกายภาพบ าบดัของสถาบนัท่ีท าการฝึกอบรมดงักล่าว 
     (5)  รับรองวทิยฐานะของสถาบนัท่ีท าการฝึกอบรมใน (4) 
     (6)  ออกหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญในการ
ประกอบวชิาชีพกายภาพบ าบดัสาขาต่างๆ และออกหนงัสือแสดงวฒิุอ่ืนในวชิาชีพกายภาพบ าบดั 
     (7)  จัดท าแผนการด าเนินงานและรายงานผลการด าเนินงานเสนอต่อ
สภานายกพิเศษอยา่งนอ้ยปีละคร้ัง 
     (8)  ด าเนินการใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคข์องสภากายภาพบ าบดั 
     บุคคลท่ีสามารถประกอบวิชาชีพกายภาพบ าบดัไดน้ั้น จะตอ้งเป็นสมาชิก
สภากายภาพบ าบดัและไดรั้บใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวิชาชีพกายภาพบ าบดัจากสภากายภาพบ าบดั 
เวน้แต่เขา้ขอ้ยกเวน้ตามมาตรา 28 แห่งพระราชบญัญติัวิชาชีพกายภาพบ าบดั พ.ศ. 2547 ผูข้อข้ึน
ทะเบียนเพื่อเป็นสมาชิกสภากายภาพบ าบดัตอ้งมีคุณสมบติั อายุไม่ต  ่ากว่ายี่สิบปีบริบูรณ์ มีความรู้
ในวิชาชีพกายภาพบ าบดัโดยไดรั้บปริญญา ประกาศนียบตัร หรือวุฒิบตัรในวิชาชีพกายภาพบ าบดั
จากสถาบนัการศึกษาท่ีสภากายภาพบ าบดัรับรอง ไม่เป็นผูป้ระพฤติเสียหายซ่ึงคณะกรรมการเห็น
วา่จะน ามาซ่ึงความเส่ือมเสียเกียรติศกัด์ิแห่งวชิาชีพ ไม่เคยตอ้งโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดใน
คดีท่ีคณะกรรมการเห็นว่าจะน ามาซ่ึงความเส่ือมเสียเกียรติศกัด์ิแห่งวิชาชีพ และไม่เป็นผูว้ิกลจริต 
จิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ หรือไม่เป็นโรคท่ีก าหนดไวใ้นขอ้บงัคบัสภากายภาพบ าบดั 
                                                 

 
36  พระราชบญัญติัวชิาชีพกายภาพบ าบดั พ.ศ. 2547, มาตรา 8. 
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    7)  สภาเทคนิคการแพทย์ 
     สภาเทคนิคการแพทยจ์ดัตั้งข้ึนตามพระราชบญัญติัวิชาชีพเทคนิคการแพทย ์
พ.ศ. 2547 เพื่อส่งเสริมการประกอบวิชาชีพกายภาพบ าบดั ก าหนดและควบคุมมาตรฐานการ
ประกอบวิชาชีพและควบคุมมิให้มีการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ จากบุคคลซ่ึงไม่มีความรู้ 
อนัก่อให้เกิดภยัและความเสียหายแก่ประชาชน โดยมีวตัถุประสงค์37ส่งเสริมการศึกษา การวิจยั 
และการประกอบวชิาชีพเทคนิคการแพทย ์ควบคุม ก ากบั ดูแล และก าหนดมาตรฐานการให้บริการ
ของผูป้ระกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ควบคุมความประพฤติของผูป้ระกอบวิชาชีพเทคนิค
การแพทยใ์หถู้กตอ้งตามจรรยาบรรณแห่งวชิาชีพเทคนิคการแพทย ์ช่วยเหลือ แนะน า เผยแพร่ และ
ให้การศึกษาแก่ประชาชนและองค์กรอ่ืน ในเร่ืองท่ีเ ก่ียวกับการเทคนิคการแพทย์และการ
สาธารณสุข ให้ค  าปรึกษาหรือข้อเสนอแนะต่อรัฐบาลเก่ียวกับการเทคนิคการแพทย์และการ
สาธารณสุข ส่งเสริมความสามคัคีและผดุงเกียรติของสมาชิก ผดุงไวซ่ึ้งสิทธิ ความเป็นธรรม และ
ส่งเสริมสวสัดิการให้แก่สมาชิก และเป็นตวัแทนผูป้ระกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทยข์องประเทศ
ไทย 
     สภาเทคนิคการแพทยมี์อ านาจหนา้ท่ี38 ดงัน้ี 
     (1)  รับข้ึนทะเบียนและออกใบอนุญาตให้แก่ผูข้อเป็นผูป้ระกอบวิชาชีพ
เทคนิคการแพทย ์
     (2)  ออกค าสั่งตามมาตรา 42 วรรคส่ี  
     (3)  รับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรในวิชาชีพเทคนิค
การแพทยข์องสถาบนัต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการสมคัรเป็นสมาชิก 
     (4)  รับรองหลกัสูตรส าหรับการฝึกอบรมเป็นผูช้  านาญการในสาขาต่างๆ 
ของวชิาชีพเทคนิคการแพทยข์องสถาบนัท่ีท าการฝึกอบรมดงักล่าว  
     (5)  รับรองวทิยฐานะของสถาบนัท่ีท าการฝึกอบรมใน (4) 
     (6)  ออกหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญในการ
ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์สาขาต่างๆ และออกหนังสือแสดงวุฒิอ่ืนในวิชาชีพเทคนิค
การแพทย ์
     (7)  จดัท าแผนด าเนินงานและรายงานผลการด าเนินงานเสนอต่อสภานายก
พิเศษอยา่งนอ้ยปีละคร้ัง 
     (8)  ด าเนินการใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคข์องสภาเทคนิคการแพทย ์
                                                 

 
37  พระราชบญัญติัวชิาชีพเทคนิคการแพทย ์พ.ศ. 2547, มาตรา 7. 

 
38  พระราชบญัญติัวชิาชีพเทคนิคการแพทย ์พ.ศ. 2547, มาตรา 8. 
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     บุคคลท่ีสามารถประกอบวชิาชีพเทคนิคการแพทยไ์ดน้ั้น จะตอ้งเป็นสมาชิก
สภาเทคนิคการแพทย ์และไดรั้บใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทยจ์ากสภาเทคนิค
การแพทย์ เว ้นแต่เข้าข้อยกเว้นตามมาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพเทคนิคการแพทย ์        
พ.ศ. 2547 ซ่ึงผูข้อข้ึนทะเบียนเพื่อเป็นสมาชิกสภาเทคนิคการแพทยต์อ้งมีคุณสมบติั อายุไม่ต  ่ากว่า
ยีสิ่บปีบริบูรณ์ มีความรู้ในวชิาชีพเทคนิคการแพทยโ์ดยไดรั้บปริญญา ประกาศนียบตัร หรือวุฒิบตัร
ในวชิาชีพเทคนิคการแพทยจ์ากสถาบนัการศึกษาท่ีสภาเทคนิคการแพทยรั์บรอง ไม่เป็นผูป้ระพฤติ
เสียหายซ่ึงคณะกรรมการเห็นวา่จะน ามาซ่ึงความเส่ือมเสียเกียรติศกัด์ิแห่งวิชาชีพ ไม่เคยตอ้งโทษ
จ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดในคดีท่ีคณะกรรมการเห็นวา่จะน ามาซ่ึงความเส่ือมเสียเกียรติศกัด์ิแห่ง
วชิาชีพ และไม่เป็นผูว้กิลจริต จิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ หรือไม่เป็นโรคท่ีก าหนดไวใ้นขอ้บงัคบั
สภาเทคนิคการแพทย ์
     การตรวจประเมินสถาบนัการศึกษาท่ีเปิดใหม่ จะด าเนินการทุกปีจนครบ    
4 ปี เม่ือสถาบนัการศึกษาด าเนินการได้ตามเกณฑ์ท่ีก าหนด สภาเทคนิคการแพทยจึ์งจะรับรอง
สถาบนัการศึกษา ผูส้ าเร็จการศึกษาจึงมีสิทธิสมคัรเป็นสมาชิกสภาเทคนิคการแพทย ์และสมคัร
สอบข้ึนทะเบียนเพื่อขอรับใบประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ได้ เป็นกฎหมายควบคุมการ
ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย ์และไดใ้ห้ความส าคญัของผูป้ระกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ 
โดยท่ีกฎหมายไดก้ าหนดไวใ้นมาตรา 8 (3) 
    8)  สัตวแพทยสภา 
     สัตวแพทยสภาจดัตั้งข้ึนตามพระราชบญัญติัวิชาชีพสัตวแพทย ์พ.ศ. 2545 
เพื่อส่งเสริมการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทยใ์ห้มีความคล่องตวัในการด าเนินงาน ควบคุมและ
ส่งเสริมมาตรฐานการประกอบวชิาชีพการสัตวแพทย ์และควบคุมมิให้มีการแสวงหาประโยชน์โดย
มิชอบจากบุคคลซ่ึงไม่มีความรู้อนัก่อใหเ้กิดภยัและความเสียหายแก่ประชาชน โดยมีวตัถุประสงค์39 
ควบคุมการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ ควบคุมความประพฤติ และการด าเนินงานของ              
ผูป้ระกอบวิชาชีพการสัตวแพทยใ์ห้ถูกตอ้งตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพการสัตวแพทย ์ส่งเสริม
การศึกษา การวจิยั และการประกอบวชิาชีพการสัตวแพทย ์ส่งเสริมความสามคัคีและผดุงเกียรติของ
สมาชิก ช่วยเหลือ แนะน า เผยแพร่ และให้การบริการทางดา้นวิชาการแก่สมาชิก รวมทั้งประชาชน
และองค์กรอ่ืนในเร่ืองเก่ียวกบัวิชาชีพการสัตวแพทย ์ให้ค  าปรึกษาหรือขอ้เสนอแนะต่อรัฐบาล
เก่ียวกบันโยบายและปัญหาวชิาชีพการสัตวแพทย ์เป็นตวัแทนผูป้ระกอบวชิาชีพการสัตวแพทยข์อง
ประเทศไทย ผดุงความเป็นธรรมและส่งเสริมสวสัดิการให้แก่สมาชิก และด าเนินการอ่ืนตามท่ี
ก าหนดในกฎกระทรวง 
                                                 

 
39  พระราชบญัญติัวชิาชีพสตัวแพทย ์พ.ศ. 2545, มาตรา 8. 
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     สัตวแพทยสภามีอ านาจหนา้ท่ี40 ดงัน้ี 
     (1)  รับข้ึนทะเบียนและออกใบอนุญาตให้แก่ผูข้อเป็นผูป้ระกอบวิชาชีพ   
การสัตวแพทย ์
     (2)  ท าค าสั่งตามมาตรา 45 
     (3)  รับรองปริญญา อนุปริญญา ประกาศนียบตัร อนุมติับตัร หรือวุฒิบตัรใน
วชิาชีพการสัตวแพทยข์องสถาบนัต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการสมคัรเป็นสมาชิก 
     (4)  รับรองหลกัสูตรต่างๆ ส าหรับการฝึกอบรมเป็นผูช้  านาญการในสาขา
ต่างๆ ของวชิาชีพการสัตวแพทยข์องสถาบนัต่างๆ 
     (5)  รับรองวทิยฐานะของสถาบนัท่ีท าการฝึกอบรมใน (4) 
     (6)  ออกหนังสืออนุมติัหรือให้วุฒิบตัรแสดงความรู้ความช านาญในการ
ประกอบวชิาชีพการสัตวแพทยส์าขาต่างๆ และออกหนงัสือแสดงวฒิุอ่ืนในวชิาชีพการสัตวแพทย ์
     (7)  ด าเนินการใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคข์องสัตวแพทยสภา 
     บุคคลท่ีสามารถประกอบวิชาชีพสัตวแพทย์ได้นั้ น จะต้องเป็นสมาชิก    
สัตวแพทยสภาและไดรั้บใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวชิาชีพสัตวแพทยจ์ากสัตวแพทยสภา เวน้แต่เขา้
ขอ้ยกเวน้ตามมาตรา 29 แห่งพระราชบญัญติัวิชาชีพกายภาพบ าบดั พ.ศ. 2547 ซ่ึงผูข้อข้ึนทะเบียน
เพื่อเป็นสมาชิกสัตวแพทยสภา ตอ้งมีคุณสมบติั อายุไม่ต  ่ากว่ายี่สิบปีบริบูรณ์ มีความรู้ในวิชาชีพ  
การสัตวแพทย์โดยได้รับปริญญา อนุปริญญา ประกาศนียบัตร ในวิชาสัตวแพทยศาสตร์จาก
สถาบันการศึกษาท่ีทบวงมหาวิทยาลัยหรือสัตวแพทยสภารับรอง  หรือมีความรู้ในวิชาชีพ            
การสัตวแพทยโ์ดยไดรั้บปริญญาสาขาอ่ืนท่ีมิใช่สัตวแพทยศาสตรบณัฑิต หรือประกาศนียบตัรจาก
สถานศึกษาท่ีสัตวแพทยสภารับรอง ไม่เป็นผูมี้ความประพฤติซ่ึงคณะกรรมการเห็นว่าจะน ามาซ่ึง
ความเส่ือมเสียเกียรติศักด์ิแห่งวิชาชีพ ไม่เคยต้องโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดในคดีท่ี
คณะกรรมการเห็นว่าจะน ามาซ่ึงความเส่ือมเสียเกียรติศกัด์ิแห่งวิชาชีพ และไม่เป็นผูมี้จิตฟ่ันเฟือน
ไม่สมประกอบ หรือไม่เป็นโรคท่ีก าหนดไวใ้นขอ้บงัคบัสัตวแพทยสภา 
     การควบคุมมาตรฐานของบัณฑิตสัตวแพทย์41 นั้ น สัตวแพทยสภาได้
ด าเนินการเป็น 2 ส่วน คือ ก าหนดให้สถาบนัท่ีจดัการเรียนการสอนหลกัสูตรสัตวแพทยศาสตร
บณัฑิตตอ้งไดรั้บการรับรองหลกัสูตร รับรองสถาบนัและรับรองปริญญา ซ่ึงภารกิจน้ีอยูภ่ายใตก้าร
ก ากับดูแลของ คณะอนุกรรมการมาตรฐานวิชาชีพของสัตวแพทยสภา และก าหนดให้บณัฑิต    

                                                 

 
40  พระราชบญัญติัวชิาชีพสตัวแพทย ์พ.ศ. 2545, มาตรา 9. 

 
41  สตัวแพทยสภา.  (2545, 26 พฤศจิกายน).  การควบคุมมาตรฐานของบณัฑิตสตัวแพทย.์  สืบคน้เม่ือ 

15 มกราคม 2554, จาก http://www.vetcouncil.or.th 
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สัตวแพทยท่ี์เขา้ศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2551 ตอ้งผา่นการประเมินความรู้ความสามารถขั้นพื้นฐาน 
ของการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ จึงจะมีสิทธ์ิข้ึนทะเบียนและขอรับใบอนุญาตเป็น                
ผูป้ระกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ ซ่ึงภารกิจน้ีอยู่ภายใตก้ารก ากบัดูแลของ ศูนยป์ระเมินความรู้
ความสามารถขั้นพื้นฐานของการประกอบวชิาชีพการสัตวแพทย ์
    9)  สภาวศิวกร 
     สภาวิศวกรจัดตั้ ง ข้ึนตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ .  2542 โดยมี
วตัถุประสงค์42 ส่งเสริมการศึกษา การวจิยั และการประกอบวชิาชีพวิศวกรรม ส่งเสริมความสามคัคี
และไกล่เกล่ียขอ้พิพาทของสมาชิก ส่งเสริมสวสัดิการและผดุงเกียรติของสมาชิก ควบคุมความ
ประพฤติและการด าเนินงานของผูป้ระกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมให้ถูกตอ้งตามมาตรฐานและ
จรรยาบรรณแห่งวชิาชีพวศิวกรรม ช่วยเหลือ แนะน า เผยแพร่ และให้บริการทางดา้นวิชาการต่างๆ 
แก่ประชาชนและองคก์รอ่ืนในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัวิทยาการและเทคโนโลยีทางวิศวกรรม ให้ค  าปรึกษา 
หรือขอ้เสนอแนะต่อรัฐบาลเก่ียวกบันโยบายและปัญหาดา้นวิศวกรรมรวมทั้งดา้นเทคโนโลยี เป็น
ตวัแทนของผูป้ระกอบวิชาชีพวิศวกรรมของประเทศไทยและด าเนินการอ่ืนตามท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง 
     สภาวศิวกรมีอ านาจและหนา้ท่ี43 ดงัน้ี 
     (1)  ออกใบอนุญาตใหแ้ก่ผูข้อประกอบวชิาชีพวศิวกรรมควบคุม 
     (2)  พกัใชใ้บอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาต 
     (3)  รับรองปริญญา ประกาศนียบตัร หรือวุฒิบตัรในการประกอบวิชาชีพ
วศิวกรรมควบคุม 
     (4)  รับรองความรู้ความช านาญในการประกอบวชิาชีพวศิวกรรมควบคุม 
     (5)  เสนอแนะรัฐมนตรีเ ก่ียวกับการก าหนดและกาเลิกสาขาวิชาชีพ
วศิวกรรมควบคุม 
     (6)  ออกขอ้บงัคบัสภาวศิวกรวา่ดว้ย 
      ก.  การก าหนดลกัษณะตอ้งหา้มตามมาตรา 12 (6) 
      ข.   การรับสมัครเป็นสมาชิก ค่าจดทะเบียนสมาชิก ค่าบ ารุงและ
ค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจากสมาชิกหรือบุคคลภายนอก 
      ค.  การเลือกและการเลือกตั้งกรรมการตามมาตรา 32 

                                                 

 
42  พระราชบญัญติัวศิวกร พ.ศ. 2542, มาตรา 7. 

 
43  พระราชบญัญติัวศิวกร พ.ศ. 2542, มาตรา 8. 
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      ง.  การออกใบอนุญาต อายุใบอนุญาต การพกัใช้ใบอนุญาต การเพิก
ถอนใบอนุญาตและการรับรองความรู้ความช านาญในการประกอบวชิาชีพวศิวกรรมควบคุม 
      จ.  คุณสมบติั วาระการด ารงต าแหน่ง และการพน้จากการด ารงต าแหน่ง
ของผูต้รวจตามมาตรา 20 วรรคสอง 
      ฉ.  หลกัเกณฑ์และคุณสมบติัของผูข้อรับใบอนุญาตแต่ละระดบัตาม
มาตรา 46 
      ช.  คุณสมบติัและลกัษณะตอ้งหา้มของผูข้อรับใบอนุญาตตามมาตรา 49 
      ซ.  จรรยาบรรณแห่งวชิาชีพวศิวกรรมและการประพฤติผิดจรรยาบรรณ
อนัจะน ามาซ่ึงความเส่ือมเสียเกียรติศกัด์ิแห่งวชิาชีพ 
      ฌ.  มาตรฐานในการประกอบวชิาชีพวศิวกรรมควบคุม 
      ญ.  การประชุมของท่ีประชุมใหญ่สภาวศิวกร 
      ฎ.  การใดๆ ตามท่ีก าหนดในพระราชบญัญติัน้ีขอ้บงัคบัสภาวิศวกรนั้น 
ตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากสภานายกพิเศษ และเม่ือไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้ให้ใช้
บงัคบัได ้
     (7)  ด าเนินการใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคข์องสภาวศิวกร 
      บุคคลท่ีสามารถประกอบวิชาชีพวิศวกรไดน้ั้น จะตอ้งเป็นสมาชิกสภา
วิศวกรและได้รับใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวิชาชีพวิศวกร ตามมาตรา 45 แห่งพระราชบญัญติั
วิศวกร พ.ศ. 2542 ซ่ึงผูข้อข้ึนทะเบียนเพื่อเป็นสมาชิกสภาวิศวกรตอ้งมีคุณสมบติั44 อายุไม่ต  ่ากว่า
สิบแปดปีบริบูรณ์ สัญชาติไทย มีความรู้ในวิชาชีพวิศวกรรมโดยได้รับปริญญา ประกาศนียบตัร
หรือวุฒิบตัรเทียบเท่าปริญญาในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ท่ีสภาวิศวกรรับรอง ไม่เป็นผูป้ระพฤติผิด
จรรยาบรรณ อันน ามาซ่ึงความเส่ือมเสียเกียรติศักด์ิแห่งวิชาชีพ ไม่ เคยต้องโทษจ าคุกโดย              
ค  าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ  าคุก เวน้แต่ความผิดท่ีกระท าโดยประมาท หรือลหุโทษไม่เป็นผูมี้จิต       
ฟ่ันเฟือน ไม่สมประกอบ หรือไม่เป็นโรคท่ีก าหนดในขอ้บงัคบัสภาวศิวกร 
    10)  สภาสถาปนิก 
      สภาสถาปนิกจดัตั้ งข้ึนตามพระราชบัญญติัสถาปนิก พ.ศ. 2543 โดยมี
วตัถุประสงค์45 ส่งเสริมการศึกษา การวิจยัและการประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม ส่งเสริมความ
สามคัคีและไกล่เกล่ียขอ้พิพาทของสมาชิก ส่งเสริมสวสัดิภาพและผดุงเกียรติของสมาชิก ควบคุม
ความประพฤติ และด าเนินงานของผูป้ระกอบวิชาชีพสถาปนิกให้ถูกต้องตามมาตรฐาน และ
                                                 

 44  พระราชบญัญติัวศิวกร พ.ศ. 2542, มาตรา 12. 
 

45  พระราชบญัญติัสถาปนิก พ.ศ. 2543, มาตรา 7. 
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จรรยาบรรณแห่งวชิาชีพสถาปัตยกรรม ช่วยเหลือ แนะน า เผยแพร่ และให้บริการทางวิชาการต่างๆ 
แก่ประชาชน และองคก์ารอ่ืนท่ีเก่ียวกบัวิทยาการและเทคโนโลยีทางสถาปัตยกรรม ให้ค  าปรึกษา
หรือขอ้เสนอแนะต่อรัฐบาลเก่ียวกบันโยบาย และปัญหาดา้นสถาปัตยกรรม รวมทั้งดา้นเทคโนโลยี
ทางสถาปัตยกรรม เป็นตัวแทนของผูป้ระกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมแห่งประเทศไทย และ
ด าเนินการอ่ืนตามท่ีก าหนดไวใ้นกฎกระทรวง 
      สภาสถาปนิกมีอ านาจหนา้ท่ี ดงัน้ี 
      (1)  ออกใบอนุญาตใหแ้ก่ผูข้อประกอบวชิาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม 
      (2)  พกัใชใ้บอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาต 
      (3)   รับรองปริญญา อนุปริญญา ประกาศนียบัตร  หรือวุฒิบัตรใน           
การประกอบวชิาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม 
      (4)  รับรองความรู้ ความช านาญในการประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม
ควบคุม 
      (5)  เสนอแนะรัฐมนตรีเก่ียวกับการก าหนดและการเลิกสาขาวิชาชีพ
สถาปัตยกรรม 
      (6)  ออกขอ้บงัคบัสภาสถาปนิก 
      (7)  ด าเนินการใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคข์องสภาสถาปนิก 
      บุคคลท่ีสามารถประกอบวิชาชีพสถาปนิกไดน้ั้น จะตอ้งเป็นสมาชิกสภา
สถาปนิกและได้รับใบอนุญาตเป็นผู ้ประกอบวิชาชีพสถาปนิก 46 ซ่ึงสมาชิกสภาสถาปนิก                 
มี 3 ประเภท ไดแ้ก่ สมาชิกสามญั สมาชิกวิสามญั และสมาชิกกิตติมศกัด์ิ ผูข้อข้ึนทะเบียนเพื่อเป็น
สมาชิกสามัญต้องมีคุณสมบัติ 47 เป็นผูมี้สัญชาติไทย อายุไม่ต  ่ากว่า 18 ปี มีความรู้ในวิชาชีพ
สถาปัตยกรรม โดยไดรั้บปริญญาตั้งแต่ปริญญาตรีข้ึนไป ไดรั้บอนุปริญญาประกาศนียบตัร หรือ
วฒิุบตัรในวชิาสถาปัตยกรรมศาสตร์ท่ีสภาสถาปนิกรับรอง และตอ้งประกอบวชิาชีพสถาปัตยกรรม
มาแลว้ไม่น้อยกว่าระยะเวลาท่ีก าหนดไวใ้นแต่ละสาขาสถาปัตยกรรม ตามประกาศและขอ้บงัคบั
สภาสถาปนิก สมาชิกวิสามัญต้องเป็นผูป้ฏิบัติงานเก่ียวข้องกับวิชาชีพสถาปัตยกรรมและมี
คุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามท่ีก าหนดในขอ้บงัคบัสภาสถาปนิก และสมาชิกกิตติมศกัด์ิ 
ไดแ้ก่ ผูท้รงคุณวฒิุ ซ่ึงท่ีประชุมใหญ่สภาสถาปนิกแต่งตั้ง 
 
 
                                                 

 
46  พระราชบญัญติัสถาปนิก พ.ศ. 2543, มาตรา 45. 

 47  พระราชบญัญติัสถาปนิก พ.ศ. 2543, มาตรา 12. 
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    11)  สภาทนายความ  
      สภาทนายความจดัตั้งข้ึนตามพระราชบญัญติัทนายความ พ.ศ. 2528 โดยมี
วตัถุประสงค์48 ส่งเสริมการศึกษาและการประกอบวิชาชีพทนายความ ควบคุมมรรยาทของ
ทนายความ ส่งเสริมความสามคัคีและผดุงเกียรติของสมาชิกสภาทนายความ ส่งเสริมและจัด
สวสัดิการให้แก่สมาชิกสภาทนายความ และส่งเสริม ช่วยเหลือ แนะน า เผยแพร่ และให้การศึกษา
แก่ประชาชนในเร่ืองท่ีเก่ียวกบักฎหมาย 
      สภาทนายความมีอ านาจหน้าท่ี จดทะเบียนและออกใบอนุญาต และ
ด าเนินการให้เป็นไปตามวตัถุประสงคข์องสภาทนายความและตามอ านาจหนา้ท่ี  ซ่ึงก าหนดไวใ้น
พระราชบญัญติัทนายความ พ.ศ. 2528 
      บุคคลท่ีสามารถประกอบวิชาชีพทนายความได้นั้ น จะต้องได้รับ
ใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวิชาชีพทนายความตามมาตรา 33 แห่งพระราชบญัญติัทนายความ พ.ศ. 
2528 ผูข้อจดทะเบียนและรับใบอนุญาตต้องมีคุณสมบติั 49 มีสัญชาติไทย อายุไม่ต  ่ากว่ายี่สิบปี
บริบูรณ์ในวนัยื่นค าขอจดทะเบียนและรับใบอนุญาต ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือ
อนุปริญญาทางนิติศาสตร์ หรือประกาศนียบตัรในวิชานิติศาสตร์ ซ่ึงเทียบไดไ้ม่ต ่ากว่าปริญญาตรี
หรืออนุปริญญาจากสถาบนัการศึกษาซ่ึงสภาทนายความเห็นว่าสถาบนัการศึกษานั้นมีมาตรฐาน
การศึกษาท่ีผูไ้ดรั้บปริญญาตรีหรืออนุปริญญาหรือประกาศนียบตัรควรเป็นทนายความได้ และเป็น
สมาชิกแห่งเนติบณัฑิตยสภา ไม่เป็นผูมี้ความประพฤติเส่ือมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอนัดีและ
ไม่เป็นผูไ้ดก้ระท าการใดซ่ึงแสดงให้เห็นวา่ไม่น่าไวว้างใจในความซ่ือสัตยสุ์จริต ไม่อยูใ่นระหวา่ง
ตอ้งโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ  าคุก ไม่เคยตอ้งโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้
จ  าคุกในคดีท่ีคณะกรรมการเห็นวา่จะน ามาซ่ึงความเส่ือมเสียเกียรติศกัด์ิแห่งวิชาชีพ ไม่เป็นบุคคลผู ้
ตอ้งค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้ล้มละลาย ไม่เป็นโรคติดต่อซ่ึงเป็นท่ีรังเกียจแก่สังคม ไม่เป็นผูมี้กาย
พิการหรือจิตบกพร่องอนัเป็นเหตุให้เป็นผูห้ย่อนสมรรถภาพในการประกอบอาชีพทนายความ     
ไม่เป็นขา้ราชการหรือพนักงานส่วนทอ้งถ่ินซ่ึงมีเงินเดือนและต าแหน่งประจ า เวน้แต่ขา้ราชการ
การเมือง และไม่เป็นผู ้ต้องห้ามมิให้ยื่นค าขอจดทะเบียนและรับใบอนุญาตตามมาตรา 71            
แห่งพระราชบญัญติัทนายความ พ.ศ. 2528 
 
 
 
                                                 

 
48  พระราชบญัญติัทนายความ พ.ศ. 2528, มาตรา 7. 

 49  พระราชบญัญติัทนายความ พ.ศ. 2528, มาตรา 35. 
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    12)  สภาวชิาชีพบัญชี 
      สภาวชิาชีพบญัชีจดัตั้งข้ึนตามพระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี พ.ศ. 2547 โดย
มีวตัถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพฒันาวิชาชีพบญัชี โดยแบ่งการประกอบวิชาชีพทางบญัชีเป็น         
2 ประเภท คือ ผูส้อบบญัชี และผูท้  าบญัชี และมีสมาชิกสภาวิชาชีพบญัชี 4 ประเภท คือ สมาชิก
สามญั เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาวิชาการบญัชีไม่ต ่ากว่าระดบัปริญญาตรี หรือได้รับประกาศนียบตัร 
หรือวุฒิอ่ืนเทียบเท่าปริญญาตรีสาขาวิชาการบัญชีท่ีสภาวิชาชีพบัญชีรับรอง สมาชิกวิสามัญ        
เป็นผู ้ส า เ ร็จการศึกษาในระดับไม่ต ่ ากว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาบริหารธุรกิจ 
พาณิชยศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอ่ืนท่ีคณะกรรมการพิจารณาเห็นวา่มีความเก่ียวขอ้งกบัการ
ประกอบวิชาชีพบญัชีผูท่ี้มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี  หรือเทียบเท่าในสาขาบริหารธุรกิจ 
พาณิชยศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ สมาชิกสมทบ เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาในระดบัท่ีต ่ากว่าปริญญาตรี     
แต่ไม่ต ่ากว่าประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางด้านการบญัชีหรือด้านอ่ืนท่ีมีการสอน
วชิาการบญัชีเป็นหลกั บริหารธุรกิจ (สาขาวชิาการบญัชี) หรืออนุปริญญาทางการบญัชี และสมาชิก
กิตติมศกัด์ิ เป็นผูท้รงคุณวฒิุท่ีคณะกรรมการสภาวชิาชีพบญัชีมีมติเชิญ 
      สภาวชิาชีพบญัชีมีอ านาจหนา้ท่ี50 ดงัน้ี 
      (1)  ส่งเสริมการศึกษา การอบรม และการวจิยัเก่ียวกบัวชิาชีพบญัชี 
      (2)  ส่งเสริมความสามคัคีและผดุงเกียรติของสมาชิก จดัสวสัดิการและการ
สงเคราะห์ระหวา่งสมาชิก 
      (3)  ก าหนดมาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการสอบบญัชี และมาตรฐานอ่ืน
ท่ีเก่ียวกบัวชิาชีพบญัชี 
      (4)  ก าหนดจรรยาบรรณผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชี 
      (5)  รับข้ึนทะเบียนการประกอบวิชาชีพบญัชี ออกใบอนุญาต พกัใช ้หรือ
เพิกถอนใบอนุญาตผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชี 
      (6)  รับ รองป ริญญาห รือประกาศ นียบัต รในวิ ช าก ารบัญ ชีของ
สถาบนัการศึกษาต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการรับสมคัรเป็นสมาชิก 
      (7)  รับรองความรู้ความช านาญในการประกอบวชิาชีพบญัชี 
      (8)  รับรองหลกัสูตรการฝึกอบรมเป็นผูช้  านาญการและการศึกษาต่อเน่ือง
ในดา้นต่างๆ ของผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชี 
      (9)  ควบคุมความประพฤติและการด าเนินงานของสมาชิกและผู ้ข้ึน
ทะเบียนอนัเก่ียวกบัการประกอบวชิาชีพบญัชีใหถู้กตอ้งตามจรรยาบรรณแห่งวชิาชีพบญัชี 
                                                 

 
50  พระราชบญัญติัวชิาชีพบญัชี พ.ศ. 2547, มาตรา 7. 
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      (10)  ช่วยเหลือ แนะน า เผยแพร่ และให้บริการวิชาการแก่ประชาชน
เก่ียวกบัวชิาชีพบญัชี 
      (11)  ออกขอ้บงัคบัสภาวชิาชีพบญัชี 
      (12)  เป็นตวัแทนของผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชี 
      (13)  ใหค้  าปรึกษาและเสนอแนะต่อรัฐบาลเก่ียวกบันโยบายและปัญหาของ
วชิาชีพบญัชี 
      (14)  ด าเนินการอ่ืนเพื่อให้เป็นไปตามวตัถุประสงคแ์ละอ านาจหน้าท่ีของ
สภาวชิาชีพบญัชี 
      บุคคลท่ีสามารถประกอบวิชาชีพผู ้สอบบัญชีได้นั้ นจะต้องได้รับ
ใบอนุญาต51 จากสภาวิชาชีพบญัชี และมีคุณสมบติัตามมาตรา 39 แห่งพระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี 
พ.ศ. 2547 ส่วนบุคคลท่ีประกอบวิชาชีพผูท้  าบญัชีต้องเป็นสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี  หรือ ข้ึน
ทะเบียนเป็นผูท้  าบญัชีกบัสภาวชิาชีพบญัชี52 (เลือกท าอยา่งใดอยา่งหน่ึงเท่านั้น) โดยผูท้  าบญัชีตอ้งมี
คุณสมบติัตามมาตรา 45 แห่งพระราชบญัญติัวชิาชีพบญัชี พ.ศ. 2547 
    13)  สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
      สภาครูและบุคลากรทางการศึกษาจดัตั้งข้ึนตามพระราชบญัญติัสภาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 มีบทบาท53 ในการก าหนดมาตรฐานวิชาชีพ ออกและเพิกถอน
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ก ากับ ดูแล การปฏิบติัตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของ
วิชาชีพ รวมทั้งการพฒันาวิชาชีพทางการศึกษา ซ่ึงเป็นการยกระดบัวิชาชีพทางการศึกษาให้เป็น
วชิาชีพชั้นสูง โดยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษามีวตัถุประสงค ์ก าหนดมาตรฐานวิชาชีพ ออก
และเพิกถอนใบอนุญาต ก ากับ ดูแลการปฏิบติัตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
รวมทั้งการพฒันาวิชาชีพ ก าหนดนโยบายและแผนพฒันาวิชาชีพ และประสานส่งเสริมการศึกษา
และการวจิยัเก่ียวกบัการประกอบวชิาชีพ 
      สภาครูและบุคลากรทางการศึกษามีอ านาจหนา้ท่ี ดงัน้ี 
      (1)  ก าหนดมาตรฐานวชิาชีพและจรรยาบรรณของวชิาชีพ 
      (2)  ควบคุมความประพฤติและการด าเนินงานของผูป้ระกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษาใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานวชิาชีพและจรรยาบรรณของวชิาชีพ 
      (3)  ออกใบอนุญาตใหแ้ก่ผูข้อประกอบวชิาชีพ 

                                                 

 51  พระราชบญัญติัวชิาชีพบญัชี พ.ศ. 2547, มาตรา 38. 
 52  พระราชบญัญติัวชิาชีพบญัชี พ.ศ. 2547, มาตรา 44. 
 53  พระราชบญัญติัสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546, มาตรา 8. 
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      (4)  พกัใชใ้บอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาต 
      (5) สนับสนุนส่งเสริมและพัฒนาวิชาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพและ
จรรยาบรรณของวชิาชีพ 
      (6)  ส่งเสริม สนับสนุน ยกย่อง และผดุงเกียรติผูป้ระกอบวิชาชีพทาง          
การศึกษา 
      (7)  รับรองปริญญา ประกาศนียบตัร หรือวุฒิบตัรของสถาบนัต่างๆ ตาม
มาตรฐานวชิาชีพ 
      (8)  รับรองความรู้และประสบการณ์ทางวิชาชีพ รวมทั้งความช านาญใน
การประกอบวชิาชีพ 
      (9)  ส่งเสริมการศึกษาและการวจิยัเก่ียวกบัการประกอบวชิาชีพ 
     (10)  เป็นตวัแทนผูป้ระกอบวชิาชีพทางการศึกษาของประเทศไทย 
     (11)  ออกขอ้บงัคบัคุรุสภาวา่ดว้ย 
        ก.  การก าหนดลกัษณะตอ้งหา้มมาตรา 13 
        ข.  การออกใบอนุญาต อายุใบอนุญาต การพกัใช้ใบอนุญาต การเพิก
ถอนใบอนุญาต และการรับรองความรู้ ประสบการณ์ทางวิชาชีพ ความช านาญในการประกอบ
วชิาชีพ 
        ค.  หลกัเกณฑแ์ละวธีิการในการขอรับใบอนุญาต 
        ง.  คุณสมบติัและลกัษณะตอ้งหา้มของผูข้อรับใบอนุญาต 
        จ.  จรรยาบรรณของวิชาชีพและการประพฤติผิดจรรยาบรรณอนัจะ
น ามาซ่ึงความเส่ือมเสียเกียรติศกัด์ิแห่งวชิาชีพ 
        ฉ.  มาตรฐานวชิาชีพ 
        ช.  วธีิการสรรหา การเลือก การเลือกตั้ง และการแต่งตั้งคณะกรรมการ
คุรุสภาและคณะกรรมกรรมการมาตรฐานวชิาชีพ 
        ซ.  องคป์ระกอบ หลกัเกณฑ ์วธีิการคดัเลือกคณะกรรมการสรรหา 
        ฌ.  หลกัเกณฑแ์ละวธีิการสรรหาเลขาธิการคุรุสภา 
        ญ.  การใดๆ  ตามท่ีก าหนดในพระราชบญัญติัน้ี 
     (12)  ให้ค  าปรึกษาหรือเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีเก่ียวกับนโยบายหรือ
ปัญหาการพฒันาวชิาชีพ 
     (13)  ให้ค  าแนะน าหรือเสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีเก่ียวกบัการประกอบ
วชิาชีพ หรือการออกกฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศต่างๆ 
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     (14)  ก าหนดให้มีคณะกรรมการเพื่อกระท าการใดๆ อนัอยู่ในอ านาจหนา้ท่ี
ของคุรุสภา 
     (15)  ด าเนินการใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคข์องคุรุสภา ขอ้บงัคบัของ      คุรุ
สภาตาม (11) นั้น ตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากรัฐมนตรี และเม่ือไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษา
และใหใ้ชบ้งัคบัได ้
     บุคคลท่ีสามารถประกอบวชิาชีพครู ผูบ้ริหารสถานศึกษา ผูบ้ริหารการศึกษา 
และศึกษานิเทศก์ จะตอ้งได้รับใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวิชาชีพทางการศึกษา เวน้แต่กรณีตาม
มาตรา 43 แห่งพระราชบญัญติัสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 ผูข้อรับใบอนุญาตเป็น
ผูป้ระกอบวิชาชีพทางการศึกษาตอ้งมีคุณสมบติั54 อายุไม่ต  ่ากว่ายี่สิบปีบริบูรณ์ มีวุฒิปริญญาทาง
การศึกษา หรือเทียบเท่า หรือมีคุณวุฒิอ่ืนท่ีคุรุสภารับรอง ผ่านการปฏิบติัการสอนในสถานศึกษา
ตามหลักสูตรปริญญาทางการศึกษาเป็นเวลาไม่น้อยกว่าหน่ึงปี และผ่านเกณฑ์การประเมิน
ปฏิบติัการสอนตามหลกัเกณฑ์ วธีิการ และเง่ือนไขท่ีคณะกรรมการคุรุสภาก าหนด ไม่เป็นผูมี้ความ
ประพฤติเส่ือมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอนัดี ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้
ความสามารถ และไม่เคยตอ้งโทษจ าคุกในคดีท่ีคุรุสภาเห็นวา่อาจน ามาซ่ึงความเส่ือมเสียเกียรติศกัด์ิ
แห่งวชิาชีพ 
    14)  สภาวชิาชีพวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
      สภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดตั้ งข้ึนตามพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2551 เพื่อส่งเสริม ควบคุมการประกอบวิชาชีพ
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคุม้ครองความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์นของประชาชน โดยมี
วตัถุประสงค์55 ส่งเสริมการพฒันาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยการศึกษา การคน้ควา้ 
การทดลอง การวิเคราะห์ และการวิจยั ส่งเสริมและสนบัสนุนให้ผูพ้ิการและผูด้อ้ยโอกาสเขา้เป็น
สมาชิกของสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ส่งเสริมความสามคัคี และผดุงเกียรติของ        
ผูป้ระกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและผูป้ระกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ควบคุม ควบคุมดูแลความประพฤติของผูป้ระกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้ถูกตอ้ง
ตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ ช่วยเหลือ แนะน า เผยแพร่ความรู้ และสร้างจิตส านึกทางด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่ประชาชน และให้ค  าปรึกษาหรือขอ้เสนอแนะต่อรัฐบาลเก่ียวกบั
นโยบายและปัญหาดา้นวชิาชีพวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

                                                 

 54  พระราชบญัญติัสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546, มาตรา 44. 
 55  พระราชบญัญติัส่งเสริมวชิาชีพวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีพ.ศ. 2551, มาตรา 9. 

DPU



      96 

      สภาวชิาชีพวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยมีีอ านาจหนา้ท่ี56 ดงัน้ี 
      (1)  กระท ากิจการต่างๆ ให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์ของสภาวิชาชีพ
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยตีามมาตรา 9 
      (2)  ก าหนดแผนการส่งเสริมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้เป็นท่ี
สนใจแก่เยาวชนและประชาชนทั่วไป เพื่อเสริมสร้างเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี
      (3)  ออกใบอนุญาตใหแ้ก่ผูข้อประกอบวชิาชีพวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ควบคุม 
      (4)  พกัใชใ้บอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาต 
      (5)  เสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีเก่ียวกบัการก าหนดกลุ่มวิชาของวิชาชีพ
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยตีามมาตรา 5 และการเพิ่มเติมสาขาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ควบคุมตามมาตรา 6 
      (6)  ออกขอ้บงัคบัวา่ดว้ย 
        ก.  การรับสมัครสมาชิก ค่าจดทะเบียนสมาชิก ค่ าบ า รุง และ
ค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจากสมาชิก 
        ข.  คุณสมบติัและลกัษณะตอ้งหา้มของสมาชิก 
        ค.  การออกใบอนุญาต อายุใบอนุญาต การพกัใช้ใบอนุญาต และ     
การเพิกถอนใบอนุญาต 
        ง.  คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู ้ขอรับใบอนุญาตตาม    
มาตรา 43 
        จ.  จรรยาบรรณแห่งวชิาชีพ 
        ฉ.  การอุทธรณ์ค าสั่งของคณะกรรมการจรรยาบรรณ 
        ช.  มาตรฐานการประกอบวชิาชีพวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยคีวบคุม 
        ซ.  การฝึกอบรมวชิาชีพวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
        ฌ. หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการขอรับสิทธิประโยชน์      
ตามมาตรา 39 
        ญ. การประชุมของท่ีประชุมใหญ่สภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี
        ฎ.  การเลือกตั้ง การสรรหา และการแต่งตั้งบุคคลตามมาตรา 27 
                                                 

 
56  พระราชบญัญติัส่งเสริมวชิาชีพวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีพ.ศ. 2551, มาตรา 10. 
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        ฏ.  กิจการอ่ืนใดตามท่ีก าหนดในพระราชบญัญติัน้ีขอ้บงัคบันั้น ตอ้ง
ไดรั้บความเห็นชอบจากสภานายกพิเศษแห่งสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และเม่ือได้
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้ใหใ้ชบ้งัคบัได ้
      (7)  ด าเนินกิจการอ่ืนใดท่ีเป็นประโยชน์ต่อวิชาชีพวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี
        บุคคลท่ีสามารถประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้นั้น 
จะตอ้งเป็นสมาชิกสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และไดรั้บใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบ
วชิาชีพวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี เวน้แต่เป็นการกระท าตามอ านาจหนา้ท่ีในฐานะขา้ราชการหรือ
เจา้หน้าท่ีของรัฐ ตามมาตรา 41 แห่งพระราชบญัญติัส่งเสริมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
พ.ศ. 2551 สมาชิกสภาวชิาชีพวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีมี 3 ประเภท ไดแ้ก่ สมาชิกสามญั สมาชิก
วิสามญั และสมาชิกกิตติมศกัด์ิ ผูข้อข้ึนทะเบียนเพื่อเป็นสมาชิกสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ต้องมีคุณสมบัติ57 เป็นผูมี้สัญชาติไทย มีอายุไม่ต  ่ ากว่ายี่สิบปีบริบูรณ์ หรือตามหลักเกณฑ์ท่ี
คณะกรรมการก าหนด มีความรู้ในวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  โดยได้รับปริญญา 
ประกาศนียบตัร หรือวุฒิบตัรเทียบเท่าปริญญาในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ีสภาวิชาชีพ
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยรัีบรอง ไม่เป็นผูป้ระพฤติผิดจรรยาบรรณอนัจะน ามาซ่ึงความเส่ือมเสีย
เกียรติศกัด์ิแห่งวชิาชีพตามท่ีก าหนดในขอ้บงัคบั ไม่เคยถูกจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ  าคุกใน
คดีท่ีเป็นการประพฤติผิดจรรยาบรรณอนัจะน ามาซ่ึงความเส่ือมเสียเกียรติศกัด์ิแห่งวิชาชีพตามท่ี
ก าหนดในขอ้บงัคบั และไม่เป็นผูมี้จิตฟ่ันเฟือน ไม่สมประกอบ หรือไม่เป็นโรคตามท่ีก าหนดใน
ขอ้บงัคบั สมาชิกวิสามญัตอ้งเป็นสมาคมท่ีมีวตัถุประสงค์หลกัดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โดยตรงหรือเก่ียวขอ้งกบังานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามท่ีก าหนด
ในขอ้บงัคบั สมาชิกกิตติมศกัด์ิตอ้งเป็นผูท้รงคุณวุฒิดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซ่ึงท่ีประชุม
ใหญ่สภาวชิาชีพวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีต่งตั้ง 
 
  3.1.3.4  การจัดการศึกษานอกสถานทีต่ั้ง 
    ตามพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ .  2546  มาตรา 20 
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชนอาจจดัการศึกษาในสาขาวิชาใดนอกสถานท่ีตั้ งได้ รูปแบบ วิธีการจดั    
การขออนุญาตและการอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง ซ่ึงคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้เสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการออก
กฎกระทรวงวา่ดว้ยการจดัการศึกษานอกสถานท่ีตั้งของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2551 เพื่อให้
                                                 

 57  พระราชบญัญติัส่งเสริมวชิาชีพวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีพ.ศ. 2551, มาตรา 14. 
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เป็นไปตามมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน และคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาไดอ้อกประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เร่ือง หลกัเกณฑ์และแนวปฏิบติัเก่ียวกบั
การพิจารณาประเมินคุณภาพการจัดการศึกษานอกสถานท่ีตั้ งของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน        
พ.ศ. 2552 
    การจดัการศึกษานอกสถานท่ีตั้ง เป็นอ านาจของสภาสถาบนัอุดมศึกษาแต่ละ
แห่งเป็นพิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยอธิการบดีตอ้งขออนุญาตจดัการศึกษานอกสถานท่ีตั้งต่อ
สภาสถาบนั โดยเสนอโครงการในการจดัการศึกษานอกสถานท่ีตั้งท่ีมีรายละเอียดเก่ียวกบัรูปแบบ 
วธีิการ ระยะเวลาในการจดัการศึกษา พร้อมทั้งท่ีตั้งและแผนผงับริเวณ อาคารท่ีจดัการเรียนการสอน 
หลกัฐานแสดงการเป็นผูมี้สิทธิในการเช่าท่ีดิน หรือสิทธิในการใช้ท่ีดิน หรืออาคารสถานท่ีตาม
ระยะเวลาท่ีปรากฏในโครงการต่อสภาสถาบนั เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบภายใตม้าตรฐานท่ี
กฎหมายก าหนด หากสภาสถาบนัเห็นชอบแลว้ อธิการบดีตอ้งแจง้ให้คณะกรรมการการอุดมศึกษา
รับทราบภายใน 30 วนั หากคณะกรรมการการอุดมศึกษามีข้อเสนอแนะใดเพื่อปรับปรุงแก้ไข
ประการใด สถาบนัอุดมศึกษาตอ้งด าเนินการตามขอ้เสนอนั้นแล้วมีรายงานต่อสภาสถาบนัและ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบต่อไป 
    ในกรณีท่ีสถาบนัอุดมศึกษาไม่สามารถด าเนินการจดัการศึกษานอกสถานท่ีตั้ง
ได้ภายใน 180 วนันับแต่วนัท่ีได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบนั ให้สถาบนัแจง้ต่อส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบ หากสถาบนัอุดมศึกษาใดด าเนินการจดัการศึกษานอกสถานท่ีตั้ง
ก่อนวนัท่ีหลกัเกณฑ์เหล่าน้ีมีผลใชบ้งัคบั สถาบนัอุดมศึกษานั้นตอ้งเสนอเร่ืองดงักล่าวเพื่อให้สภา
สถาบนัอุดมศึกษาให้ความเห็นชอบ และแจ้งต่อคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อทราบภายใน      
90 วนันบัจากวนัท่ีกฎหมายมีผลใชบ้งัคบั58 
    ต่อมาเม่ือวนัท่ี 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ไดมี้หนงัสือเวียนสถาบนัอุดมศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน ให้ด าเนินการแจง้การจดัการศึกษานอก
สถานท่ีตั้งใหค้ณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบภายในสามเดือนนบัแต่วนัท่ีไดรั้บหนงัสือ หาก
พน้ก าหนดจะถือวา่คณะกรรมการการอุดมศึกษาไม่ทราบการจดัการศึกษานอกสถานท่ีตั้ง หรือกรณี
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแจง้ให้ส่งขอ้มูลเพิ่มเติม สถาบนัอุดมศึกษาตอ้งส่งขอ้มูล
ภายในสองเดือนนับแต่วนัท่ีได้รับหนังสือ หากไม่ด าเนินการถือว่าส านักงานคณะกรรมการ         
การอุดมศึกษาไม่รับทราบการจดัการศึกษานอกสถานท่ีตั้งเช่นกนั 
    สถาบนัอุดมศึกษาเอกชนใดมีความประสงคจ์ะจดัการศึกษานอกสถานท่ีตั้ง ตอ้ง
ด าเนินการภายใตก้ฎกระทรวงวา่ดว้ยการจดัการศึกษานอกสถานท่ีตั้งของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน 
                                                 

 58  กฎกระทรวงวา่ดว้ยการจดัการศึกษานอกสถานท่ีตั้งของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2551, ขอ้ 8.  
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พ.ศ. 2551 และประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เร่ือง หลกัเกณฑ์และแนวปฏิบติัเก่ียวกบัการ
พิจารณาประเมินคุณภาพการจดัการศึกษานอกสถานท่ีตั้งของสถาบนัอุดมศึกษา พ.ศ. 255259 ซ่ึงมี
แนวปฏิบติัในการเสนอรับทราบการจดัการศึกษานอกสถานท่ีตั้ง ดงัน้ี 
    (1)  สถาบันอุดมศึกษาท่ีจะจัดการเรียนการสอนทั้ งหลักสูตรหรือเฉพาะ
บางส่วนของหลกัสูตรในสถานท่ีและอาคารท่ีมิใช่สถานท่ีจดัตั้ง ตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากสภา
สถาบันก่อนการเปิดด าเนินการ และแจ้งให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบภายใน 30 วนั 
นบัตั้งแต่วนัท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากสภาสถาบนั 
    (2)  สถาบนัอุดมศึกษาของรัฐท่ีจะจดัการเรียนการสอนทั้งหลกัสูตรหรือเฉพาะ
บางส่วนของหลักสูตรในสถานท่ีและอาคารท่ีมิใช่สถานท่ีจดัตั้ ง จะต้องมีสถานท่ีตั้ งหลักของ
สถาบนัอุดมศึกษา 
      ในกรณีสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนต้องมีสถานท่ีตั้ งหลกัตามท่ีระบุไวใ้น
ขอ้ก าหนดของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน 
    (3)  ในกรณีท่ีเป็นการเช่าสถานท่ีและอาคารเพื่อด าเนินการจดัการศึกษานอก
สถานท่ีตั้ ง จะตอ้งไม่เป็นการเช่าช่วงโดยเป็นการด าเนินการเพียงชั่วคราว ซ่ึงสถาบนัต้องระบุ
ก าหนดระยะเวลาส้ินสุดใหช้ดัเจน 
      กรณีท่ีเป็นความร่วมมือกบัหน่วยงานอ่ืน เพื่อใชส้ถานท่ีและอาคารในการ
จดัการศึกษา สถาบนัตอ้งไดรั้บความยนิยอมใหใ้ชส้ถานท่ีและอาคารจากหวัหนา้หน่วยงาน หรือผูมี้
อ  านาจของหน่วยงานนั้นๆ 
    (4)  สถานท่ีและอาคารท่ีใช้ในการจัดการศึกษา จะต้องมีสภาพแวดล้อมท่ี
เหมาะสมต่อการจดัการศึกษาระดบัอุดมศึกษา มีความปลอดภยั มีส่ิงอ านวยความสะดวก และมีส่ิง
สนบัสนุนทางการศึกษาอย่างเพียงพอ เช่นเดียวกบัการจดัการศึกษาในสถานท่ีตั้ง เช่น ห้องเรียน 
ห้องท างานของอาจารย์ สถานท่ีห้องปฏิบัติการ และอุปกรณ์การศึกษาอนัจ าเป็นต่อการเรียน       
การสอนในแต่ละสาขาวิชาท่ีเปิดสอน ห้องสมุด จ านวนหนังสือในสาขาวิชาท่ีเปิดสอน รายช่ือ
ฐานขอ้มูลในสาขาวชิา (กรณีบณัฑิตศึกษา) คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง เป็นตน้ 
    (5 )   สถาบันอุดมศึกษาต้องจัดให้ มีบ ริการให้ค  าปรึกษาทางวิชาการ                
การแนะแนวอาชีพ การจัดบริการสวัสดิการนักศึกษา และบริการด้านอ่ืนๆ ท่ีมีมาตรฐาน
เช่นเดียวกบัการจดัการศึกษาในสถานท่ีตั้ง และตอ้งแจง้ให้นกัศึกษาไดรั้บทราบถึงบริการเหล่านั้น
ดว้ย 

                                                 

 59  การประชุมคณะกรรมการการอุดมศึกษา คร้ังท่ี 6/2552 เม่ือวนัท่ี 4 มิถุนายน พ.ศ. 2552. 
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    (6)  หลกัสูตรท่ีจดัการเรียนการสอนนอกสถานท่ีตั้ง ตอ้งเป็นหลกัสูตรเดิมท่ีได้
เปิดสอนในสถานท่ีตั้งแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 1 ภาคการศึกษา และเป็นหลกัสูตรท่ีส านกังานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษารับทราบเรียบร้อยแลว้ 
    (7)  หลกัสูตรท่ีจดัการเรียนการสอนนอกสถานท่ีตั้งถือเป็นอีกหน่ึงหลกัสูตร 
สถาบนัตอ้งจดัหาอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร/อาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรอีกชุดหน่ึงท่ีไม่ซ ้ าซ้อนกบั
ในสถานท่ีตั้ง โดยมีคุณวฒิุและคุณสมบติัตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรระดบัอุดมศึกษา 
    (8)  กรณีท่ีสถาบันประสงค์จะจัดการเรียนการสอนนอกสถานท่ีตั้ งเฉพาะ
บางส่วนของหลักสูตรท่ีเปิดด าเนินการในสถานท่ีตั้ ง สถาบนัสามารถจดัการเรียนการสอนได้       
ไม่เกินคร่ึงหน่ึงของจ านวนหน่วยกิตรวมของหลกัสูตรท่ีเปิดสอน ซ่ึงสถาบนัสามารถใช้อาจารย์
ประจ าหลกัสูตร/อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตรชุดเดียวกนักบัในสถานท่ีตั้งได ้
    (9)  ข้อมูลและหลกัฐานท่ีสถาบนั จะต้องเสนอต่อส านักงานคณะกรรมการ   
การอุดมศึกษา เพื่อประกอบการพิจารณารับทราบการจัดการศึกษานอกสถานท่ีตั้ งของ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาประกอบดว้ย 
      ก.  โครงการจดัการศึกษานอกสถานท่ีตั้งท่ีระบุ เหตุผล ความจ าเป็น และ
วตัถุประสงค์ในการใช้สถานท่ีและอาคารท่ีมิใช่สถานท่ีตั้ งตามท่ีระบุไว้ในข้อก าหนดของ
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน หรือตามพระราชบญัญติัของสถาบนัอุดมศึกษาของรัฐหรือในก ากับ 
ระยะเวลาท่ีจะเปิดสอนและระยะเวลาส้ินสุดโครงการ หลกัสูตรท่ีเปิดสอน หรือรายวิชาท่ีเปิดสอน 
(กรณีสอนเฉพาะบางส่วนของหลกัสูตร) จ านวนนกัศึกษาในแต่ละหลกัสูตรในแต่ละปีการศึกษา 
      ข.  ส าเนาสัญญาเช่า และรายละเอียดแนบท้ายสัญญาเช่า หรือส าเนา
หนงัสือยนิยอมเก่ียวกบัการใชส้ถานท่ีและอาคารท่ีมิใช่สถานท่ีตั้ง ในกรณีท่ีเป็นสถานท่ีหรืออาคาร
เช่าหรือ ความร่วมมือกบัหน่วยงานอ่ืนในการใชส้ถานท่ีและอาคาร 
      ค.  ขอ้มูลแผนผงัแสดงบริเวณและอาคาร ท่ีระบุรายละเอียดของพื้นท่ีของ
การใชป้ระโยชน์ในส่วนต่างๆ ของบริเวณและอาคารนั้นๆ ขอ้มูลแสดงส่ิงอ านวยความสะดวก ส่ิง
สนบัสนุนทางการศึกษา และอุปกรณ์การศึกษา 
      ง.  ข้อมูลของอาจารย์ประจ าหลักสูตร/อาจารย์ผูรั้บผิดชอบหลักสูตรท่ี
จดัการเรียนการสอนในสถานท่ีตั้งและนอกสถานท่ีตั้งท่ีสอดคลอ้งตามเกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตร
ระดบัอุดมศึกษา 
      จ.  ขอ้มูลเก่ียวกบัการจดัให้มีการให้ค  าปรึกษาทางวิชาการ การแนะแนว
อาชีพ การจดัท าบริการสวสัดิการนกัศึกษา และบริการดา้นอ่ืนท่ีมีมาตรฐาน 
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      ฉ.  ข้อมูลอ่ืนๆ ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแจ้งให้
สถาบนัจดัส่งขอ้มูลเพิ่มเติม หรือเพื่อประกอบการพิจารณา 
    (10)  ขอ้มูลการจดัการศึกษานอกสถานท่ีตั้งของสถาบนั ท่ีไดรั้บความเห็นชอบ
จากสภาสถาบัน และสถาบันได้แจ้งให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบแล้ว ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาจะเผยแพร่ข้อมูลการเปิดด าเนินการหลักสูตรนอกสถานท่ีตั้งของ
สถาบนั เพื่อใหส้าธารณะชนไดรั้บทราบ 
    (11)  เม่ือมีการเปล่ียนแปลงสถานภาพการจดัการศึกษานอกสถานท่ีตั้ง สถาบนั
ตอ้งรายงานให้สภาสถาบนัทราบ และแจง้ให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบภายใน 90 วนั 
นบัตั้งแต่วนัท่ีสภาสถาบนัรับทราบ 
    (12)  คณะกรรมการการอุดมศึกษาอาจด าเนินการให้มีการติดตามและ
ประเมินผลการจดัการศึกษานอกสถานท่ีตั้งของสถาบนัอุดมศึกษา เพื่อให้การจดัการศึกษาเป็นไป
อยา่งมีคุณภาพและมาตรฐานตามเจตนารมณ์ของประกาศฉบบัน้ี 
    (13)  ในกรณีท่ีไม่สามารถปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์และแนวปฏิบติัน้ีได้ หรือมี
ความจ าเป็นตอ้งปฏิบติันอกเหนือท่ีก าหนดในประกาศน้ี ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ     
การอุดมศึกษา และใหค้  าวนิิจฉยัของคณะกรรมการการอุดมศึกษาเป็นอนัส้ินสุด 
 
  3.1.3.5  การรายงานข้อมูลต่อส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
    การรายงานขอ้มูลของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนต่อส านักงานคณะกรรมการ      
การอุดมศึกษา ตามพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 มี 2 กรณี คือ การรายงาน
เป็นประจ าปี และการรายงานขอ้มูลเม่ือมีเหตุการณ์นั้นๆ เกิดข้ึน โดยสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนต้อง
รายงานขอ้มูลต่อส านกัประสานและส่งเสริมกิจการอุดมศึกษา ซ่ึงเป็นหน่วยงานภายในส านกังาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาท่ีเป็นผูดู้แลสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน 
    ขอ้มูลท่ีสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนตอ้งรายงานเป็นประจ าทุกปี คือ งบการเงิน
พร้อมรายงานการสอบบญัชี ภายในก าหนดหน่ึงร้อยยี่สิบวนันับแต่วนัส้ินรอบระยะเวลาบญัชี60 
รอบระยะเวลาบญัชีของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนเป็นการก าหนดตามปีการศึกษา โดยเร่ิมนบัตั้งแต่
วนัท่ี 1 มิถุนายน ถึง 31 พฤษภาคม ของปีถดัไป สถาบนัอุดมศึกษาเอกชนจึงตอ้งส่งงบการเงินพร้อม
รายงานการสอบบญัชีภายในวนัท่ี 28 กันยายน ของทุกปี ให้แก่ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 

                                                 

 
60  พระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546, มาตรา 67. 
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    ขอ้มูลท่ีสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนตอ้งรายงานเม่ือมีเหตุการณ์นั้นๆ เกิดข้ึน ใน
กรณีดงัต่อไปน้ี 
    1)  เม่ือสภาสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนแต่งตั้งอธิการบดี ตอ้งแจง้ให้ส านกังาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบภายใน 15 วนั นบัแต่แต่งตั้ง61 
    2)  เม่ือสถาบนัอุดมศึกษาหยุดสอนติดต่อกนัเกินกว่า 3 วนั นอกจากการหยุด
ตามปกติ อธิการบดีตอ้งแจง้ให้ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบภายใน 3 วนั นบัแต่
วนัหยดุสอน62 
    3)  กรณีคณาจารยป์ระจ าในสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนผูใ้ดพน้สภาพจากการเป็น
คณาจารยป์ระจ า ให้อธิการบดีแจง้ให้ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบภายใน 30 วนั 
นบัแต่วนัท่ีคณาจารยป์ระจ าผูน้ั้นพน้สภาพ63 
    4)  เม่ือมีถอดถอนคณาจารยใ์นกรณี64 ดงัต่อไปน้ี 
     (1)  ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 46 หรือได้รับ            
การแต่งตั้งไม่เป็นไปตามขอ้บงัคบัตามมาตรา 48 แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน 
     (2)  ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามมาตรา 52 หรือมาตรา 87 แห่งพระราชบญัญติั
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 หรือขอ้บงัคบัหรือขอ้ก าหนดของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน 
     (3)  กระท าการใดในลกัษณะท่ีอาจเป็นภยัร้ายแรงต่อความมัน่คงหรือความ
ปลอดภยัของประเทศ วฒันธรรมของชาติ ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอนัดีของประชาชน 
     ถ้าอธิการบดีไม่ด าเนินการถอดถอนคณาจารย์ในกรณีดังกล่าวข้างต้น         
ให้สภาสถาบนัด าเนินการแทน และให้ด าเนินการต่ออธิการบดีตามควรแก่กรณีต่อไปแล้วแจ้ง      
ใหส้ านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบ 
 
 3.1.4.  มาตรการทางกฎหมายในการลงโทษสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
    ตามพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2550 มี
บทลงโทษผูก้ระท าความผิด 6 มาตรการ โดยมีการลงโทษสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน คือ หยุด      
การเรียนการสอนเป็นการชัว่คราว งดรับนกัศึกษาในสาขาวิชาใดสาขาหน่ึงหรือทุกสาขาวิชา เพิก
ถอนการรับรองวิทยฐานะ ควบคุมสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน และเพิกถอนใบอนุญาต นอกจาก

                                                 

 61  พระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546, มาตรา 40. 
 62  พระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546, มาตรา 76. 
 63  พระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546, มาตรา 77. 
 64  พระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546, มาตรา 97. 
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ลงโทษสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนแลว้ยงัมีบทลงโทษจ าคุกหรือปรับกบับุคลากรทางศึกษาและบุคคล
ท่ีแสวงหาผลประโยชน์ทางการศึกษาอนัมิชอบดว้ยกฎหมายอีกดว้ย ซ่ึงการลงโทษผูก้ระท าความผิด
ตามพระราชบญัญติัดงักล่าวแบ่งเป็นกรณีต่างๆ ดงัน้ี 
 
   3.1.4.1  หยุดการเรียนการสอนเป็นการช่ัวคราว65 
     กรณีอาคารสถานท่ีหรือบริเวณท่ีตั้งของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนมีสภาพขดัต่อ
สุขลกัษณะหรืออนามยั ไม่มัน่คง หรือมีเหตุอ่ืนอนัอาจเป็นภยนัตรายแก่นกัศึกษา ให้รัฐมนตรีมี
อ านาจสั่งเป็นหนงัสือใหอ้ธิการบดีด าเนินการแกไ้ขปรับปรุงให้เสร็จภายในก าหนดเวลาอนัสมควร 
หรือเม่ือเห็นเป็นการจ าเป็นจะสั่งให้สถาบนัอุดมศึกษาเอกชนหยุดสอนในระหว่างเวลาท่ีต้อง
ด าเนินการแกไ้ขปรับปรุง หรือจนกวา่จะเห็นวา่เหตุท่ีสั่งใหห้ยดุสอนนั้นไดผ้า่นพน้ไปแลว้ก็ได ้
 
   3.1.4.2  งดรับนักศึกษาในสาขาวิชาใดสาขาหน่ึงหรือทุกสาขาวิชา หรือเพิกถอนการ
รับรองวทิยฐานะ 
     1)  สถาบนัอุดมศึกษาเอกชนไม่ปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์ วิธีการ หรือเง่ือนไขท่ี
คณะกรรมการก าหนด และคณะกรรมการไดเ้ตือนเป็นหนงัสือให้ปรับปรุงแกไ้ขส่ิงต่างๆ ภายใน
ก าหนดเวลาแลว้ สถาบนัอุดมศึกษาไม่ด าเนินการ 
     2)  สถาบนัอุดมศึกษาเอกชนไม่ใช้ค  าว่า มหาวิทยาลยั สถาบนั หรือวิทยาลัย 
เป็นอกัษรไทยน าหน้าท่ีสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน และคณะกรรมการได้เตือนเป็นหนังสือให้
ปรับปรุงแกไ้ขส่ิงต่างๆ ภายในก าหนดเวลาแลว้ สถาบนัอุดมศึกษาไม่ด าเนินการ 
     3)  ใชช่ื้อสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนเป็นอกัษรต่างประเทศโดยไม่ไดรั้บอนุญาต
จากรัฐมนตรี และคณะกรรมการไดเ้ตือนเป็นหนงัสือใหป้รับปรุงแกไ้ขส่ิงต่างๆ ภายในก าหนดเวลา
แลว้ สถาบนัอุดมศึกษาไม่ด าเนินการ 
     4)  สถาบนัอุดมศึกษาเอกชนแกไ้ขขอ้ก าหนดตามมาตรา 11 (1) (2) (3) (4) (5) 
(6) และ (7) โดยไม่ไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 
     5)  เปิดด าเนินการในสาขาวิชาอ่ืนใดโดยไม่ปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์ วิธีการ และ
เง่ือนไขท่ีคณะกรรมการก าหนด 
 
 
 
                                                 

 65  พระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546, มาตรา 78. 
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   3.1.4.3  ควบคุมสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
     1)  สถาบนัอุดมศึกษาเอกชนไม่มีทุนพอจะด าเนินการต่อไป หรือมีหน้ีสินเกิน
ทรัพยสิ์นหรือมีฐานะการเงินไม่มัน่คงอนัอาจเกิดความเสียหายแก่สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน 
     2)  ฝ่าฝืนบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 
กฎกระทรวง เง่ือนไขท่ีรัฐมนตรีก าหนด หรือประกาศท่ีออกหรือก าหนดตามพระราชบญัญัติ
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 หรือไม่ปฏิบติัตามขอ้ก าหนดของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน 
หรือค าสั่งของพนกังานเจา้หนา้ท่ีซ่ึงสั่งการตามพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 
ทั้งน้ี ในเม่ืออาจท าใหเ้กิดความเสียหายแก่สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน66 
     3)  ไม่ปฏิบติัตามค าสั่งรัฐมนตรีโดยค าแนะน าของคณะกรรมการท่ีมีค าสั่งให้
เลิกกิจการสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน 
     4)  หยุดสอนเกินสองเดือนติดต่อกนั เวน้แต่เป็นการหยุดสอนตามขอ้ก าหนด
ของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน 
     5)  สภาสถาบนั กรรมการสภาสถาบัน อธิการบดี คณาจารย์ หรือนักศึกษา          
ในสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน ด าเนินการอนัเป็นภยัอย่างร้ายแรงต่อความมัน่คงหรือความปลอดภยั
ของประเทศ วฒันธรรมของชาติ ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอนัดีของประชาชน  
     ค าสั่งควบคุมสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนของรัฐมนตรีวา่การกระทรวงศึกษา ตอ้ง
ผ่านการเสนอความเห็นจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยให้ส านักงานคณะกรรมการ           
การอุดมศึกษาเป็นผูค้วบคุมสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน 
 
   3.1.4.4  เพกิถอนใบอนุญาต 
     1)  สถาบนัอุดมศึกษาเอกชนใดไม่ด าเนินการในส่ิงท่ีจ าเป็นต่อการจดัการศึกษา
ตามโครงการท่ีไดรั้บใบอนุญาตภายในก าหนดหน่ึงปีนบัแต่วนัท่ีไดรั้บใบอนุญาต67 
     2)  สถาบนัอุดมศึกษาเอกชนโฆษณาดว้ยขอ้ความ68 อนัเป็นเท็จหรือไม่ตอ้งกบั
ขอ้เท็จจริงตามท่ีไดรั้บอนุญาต หรือไม่ตรงตามขอ้ก าหนด หรือเป็นขอ้ความท่ีอาจก่อให้เกิดผลเสีย
ต่อสังคมเป็นส่วนรวม คณะกรรมการมีอ านาจออกค าสั่ง 
      (1)  ใหแ้กไ้ขขอ้ความหรือวธีิการในการโฆษณา 

                                                 

 66  พระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546, มาตรา 86 (2). 
 67  พระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546, มาตรา 80. 
 68  ขอ้ความรวมถึงการกระท าใหป้รากฏดว้ยตวัอกัษร ภาพยนตร์ แสง เสียง เคร่ืองหมายหรือการกระท า
อยา่งใดๆ ท่ีท าใหบุ้คคลทัว่ไปสามารถเขา้ใจความหมายได.้ 
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      (2)  หา้มการใชข้อ้ความบางอยา่งท่ีปรากฏในการโฆษณา 
      (3)  หา้มการโฆษณาเพื่อหา้มใชว้ธีิการนั้นในการโฆษณา 
      (4)  ใหโ้ฆษณาเพื่อแกไ้ขความเขา้ใจผดิของประชาชนท่ีอาจเกิดข้ึนแลว้ ตาม
หลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ีคณะกรรมการก าหนด 
      หากสถาบันอุดมศึกษาเอกชนไม่ด า เ นินการตามค าสั่ งดังกล่าวของ
คณะกรรมการ ให้รัฐมนตรีโดยค าแนะน าของคณะกรรมการมีอ านาจเพิกถอนใบอนุญาตนั้น ทั้งน้ี 
โดยค านึงถึงความร้ายแรงแห่งพฤติกรรมท่ีกระท าผดิ 
     3)  สถาบนัอุดมศึกษาเอกชนไม่ปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์ วิธีการ หรือเง่ือนไขท่ี
คณะกรรมการก าหนด และคณะกรรมการไดเ้ตือนเป็นหนงัสือให้ปรับปรุงแกไ้ขส่ิงต่างๆ ภายใน
ก าหนดเวลาแลว้ สถาบนัอุดมศึกษาไม่ด าเนินการ 
     4)  สถาบนัอุดมศึกษาเอกชนไม่ใช้ค  าว่า มหาวิทยาลยั สถาบนั หรือวิทยาลัย 
เป็นอกัษรไทยน าหน้าท่ีสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน และคณะกรรมการได้เตือนเป็นหนังสือให้
ปรับปรุงแกไ้ขส่ิงต่างๆ ภายในก าหนดเวลาแลว้ สถาบนัอุดมศึกษาไม่ด าเนินการ 
     5)  ใชช่ื้อสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนเป็นอกัษรต่างประเทศโดยไม่ไดรั้บอนุญาต
จากรัฐมนตรี และคณะกรรมการไดเ้ตือนเป็นหนงัสือใหป้รับปรุงแกไ้ขส่ิงต่างๆ ภายในก าหนดเวลา
แลว้ สถาบนัอุดมศึกษาไม่ด าเนินการ 
     6)  สถาบนัอุดมศึกษาเอกชนแกไ้ขขอ้ก าหนดตามมาตรา 11 (1) (2) (3) (4) (5) 
(6) และ (7) โดยไม่ไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 
     7)  เปิดด าเนินการในสาขาวิชาอ่ืนใดโดยไม่ปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์ วิธีการ และ
เง่ือนไขท่ีคณะกรรมการก าหนด 
     8)  คณะกรรมการควบคุมสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนเห็นว่าสถาบนัอุดมศึกษา
เอกชนท่ีถูกควบคุมไม่อาจด าเนินกิจการต่อไปได ้หรือไม่ควรด าเนินกิจการต่อไป และมีเหตุสมควร
เพิกถอนใบอนุญาต 
     ค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาตของรัฐมนตรีวา่การกระทรวงศึกษา ตอ้งผา่นการเสนอ
ความเห็นจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 
   3.4.1.5  จ าคุกหรือปรับ 
     การลงโทษผู้กระท าความผิดโดยจ า คุกหรือปรับ ตามพระราชบัญญัติ
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แกไ้ขเพิ่มเติม พ.ศ. 2550 มิไดล้งโทษเฉพาะสถาบนัอุดมศึกษา
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เอกชน ผูบ้ริหาร และบุคลากรทางการศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนเท่านั้น ยงัมีบทลงโทษ
บุคคลท่ีแสวงหาผลประโยชน์ทางการศึกษาโดยมิชอบดว้ยกฎหมายดว้ย 
     1)  กรณกีารกระท าความผดิทีม่ีโทษปรับสถานเดียว 
      (1)  ฝ่าฝืนข้อก าหนดของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน ต้องระวางโทษปรับ     
ไม่เกินหน่ึงแสนบาท 
      (2)  ไม่ใช้ค  าว่า มหาวิทยาลยั สถาบนั หรือวิทยาลยั น าหน้าช่ือ ตอ้งระวาง
โทษปรับไม่เกินหน่ึงแสนบาท 
      (3)  ใช้ช่ือสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเป็นอักษรต่างประเทศโดยมิได้รับ
อนุญาตจากรัฐมนตรี ตอ้งระวางโทษปรับไม่เกินหน่ึงแสนบาท 
      (4)  การคุม้ครองการท างาน และผลประโยชน์ตอบแทนของผูป้ฏิบติังาน   
ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนไม่เป็นไปตามกฎกระทรวงว่าด้วยการคุ้มครองการท างานและ
ผลประโยชน์ตอบแทนของผูป้ฏิบติังานในสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2549 ตอ้งระวางโทษปรับ
ไม่เกินหน่ึงแสนบาท 
      (5)  รับบริจาคเงินเกินกว่าจ านวนท่ีคณะกรรมการก าหนด โดยไม่จดัท า
แผนการใชจ่้ายเงินและบนัทึกบญัชีตามแผนการใชจ่้ายเงินดงักล่าวเป็นรายปี ตอ้งระวางโทษปรับ  
ไม่เกินหน่ึงแสนบาท 
      (6)  ผูใ้ดท่ีมิใช่สถาบนัอุดมศึกษาเอกชนตามพระราชบญัญติัสถาบนัอุดม 
ศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 ใชค้  าวา่มหาวทิยาลยั สถาบนั หรือวิทยาลยั หรือค าในภาษาต่างประเทศท่ีมี
ความหมายอยา่งเดียวกนัประกอบช่ือ ในดวงตรา ป้ายช่ือ ขอ้บงัคบั ระเบียบ จดหมาย เอกสาร หรือ
ส่ืออย่างอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินกิจการเพื่อให้บุคคลอ่ืนเช่ือว่าเป็นสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน 
ตอ้งระวางโทษปรับไม่เกินหน่ึงแสนบาท และปรับอีกวนัละหา้พนับาทตลอดระยะเวลาท่ียงัฝ่าฝืน 
      (7)  ผูใ้ดท่ีไม่ปฏิบติัตามค าสั่งของคณะกรรมการ คณะกรรมการอ่ืน และ
คณะอนุกรรมการ ตอ้งระวางโทษปรับไม่เกินหน่ึงหม่ืนบาท 
      (8)  บุคคลท่ีรับต าแหน่งอธิการบดี หรือรองอธิการบดี69 หรือคณาจารย์
ประจ า หรือผู ้ช่วยศาสตราจารย์ โดยท่ีรู้อยู่ว่าตนขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตาม
ขอ้ก าหนดของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน หรือมาตรา 41 แลว้แต่กรณี ตอ้งระวางโทษปรับไม่เกิน  
หา้หม่ืนบาท 
      (9)   อธิการบดีผู ้ใดไม่จัดท าทะเบียนคณาจารย์ประจ า ผู ้ช่วยอาจารย ์
เจ้าหน้าท่ี และนักศึกษาตาม ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วยการจัดท าทะเบียน
                                                 

69  คุณสมบติัและลกัษณะตอ้งตามเช่นเดียวกบัอธิการบดี. 
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คณาจารย ์ผูช่้วยอาจารย ์เจา้หนา้ท่ีและนกัศึกษาของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2547 ตอ้งระวาง
โทษปรับไม่เกินหน่ึงแสนบาท 
      (10)  อธิการบดีผูใ้ดไม่จัดท ารายงานประจ าปี งบการเงินประจ าปี และ
รายงานอ่ืนๆ ตามระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวา่ดว้ยหลกัเกณฑ์การจดัท ารายงานประจ าปี
ประเภทต่างๆ ของสถาบนัอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 ตอ้งระวางโทษปรับไม่เกินหน่ึงแสนบาท 
      (11)  อธิการบดีแต่งตั้งผูด้  ารงต าแหน่งทางวิชาการตามมาตรา 45 (2) (3) 
และ (4) แลว้ไม่แจง้ให้ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบภายในสามสิบวนันบัแต่วนั
แต่งตั้ง ตอ้งระวางโทษปรับไม่เกินหน่ึงแสนบาท 
      (12)  อธิการบดีไม่ส่งงบการเงินพร้อมรายงานการสอบบญัชีไปยงัส านกังาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาภายในหน่ึงร้อยยี่สิบวนันบัแต่วนัส้ินรอบระยะเวลาบญัชี ตอ้งระวาง
โทษปรับไม่เกินหน่ึงแสนบาท 
      (13)  สถาบนัอุดมศึกษาเอกชนหยุดสอนติดต่อกนัเกินกว่าสามวนันอกจาก
การหยดุปกติแลว้ อธิการบดีไม่แจง้ให้ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบภายในสามสิบ
วนันบัแต่วนัหยดุสอน ตอ้งระวางโทษปรับไม่เกินหน่ึงแสนบาท 
      (14)  อธิการบดีไม่แจง้คณาจารยป์ระจ าท่ีพน้สภาพจากการเป็นคณาจารย์
ประจ าให้ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบภายในสามสิบวนันับแต่วนัท่ีคณาจารย์
ประจ าผูน้ั้นพน้สภาพ ตอ้งระวางโทษปรับไม่เกินหน่ึงแสนบาท 
      (15)  อธิการบดีไม่ด าเนินการแกไ้ขปรับปรุงอาคารสถานท่ี หรือบริเวณท่ีตั้ง
ของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน ตามค าสั่งของรัฐมนตรี ตอ้งระวางโทษปรับไม่เกินหน่ึงแสนบาท 
      (16)  บุคคลท่ีเป็นคณาจารยป์ระจ าในสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนเกินหน่ึงแห่ง 
ตอ้งระวางโทษปรับไม่เกินหา้หม่ืนบาท 
      (17)  ผูใ้ดไม่อ านวยความสะดวกตามสมควรแก่พนักงานเจ้าหน้าท่ีตาม
พระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 ตอ้งระวางโทษปรับไม่เกินหน่ึงหม่ืนบาท 
      (18)  สถาบนัอุดมศึกษาเอกชนรับเงิน ทรัพยสิ์น หรือประโยชน์อ่ืนใดจาก
บุคคลใด ซ่ึงการรับนั้นอาจเป็นภัยต่อความมั่นคงหรือความปลอดภัยของประเทศหรือขัดต่อ
วฒันธรรมของชาติ หรือศีลธรรมอนัดีของประชาชน ตอ้งระวางโทษปรับไม่เกินหน่ึงลา้นบาท 
      (19)  สถาบันอุดมศึกษาเอกชนรับความช่วยเหลือทางการเงิน อุปกรณ์
การศึกษา หรือประโยชน์อ่ืนใดจากบุคคลใดเป็นจ านวนเงินหรือมูลค่า เกินกว่า  ระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าดว้ยการรับความช่วยเหลือและการท านิติกรรมเก่ียวกบัทรัพยสิ์น
ของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2547 ก าหนด ตอ้งระวางโทษปรับไม่เกินหน่ึงลา้นบาท 
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      (20)  การกูเ้งินคร้ังเดียวหรือหลายคร้ังรวมกนัเกินร้อยละยี่สิบห้าของมูลค่า
ของทรัพยสิ์นท่ีสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนมีอยู่ขณะนั้น ทั้งน้ี หน้ีสินสะสมตอ้งไม่เกินมูลค่าแห่ง
ทรัพยสิ์น ตอ้งระวางโทษปรับไม่เกินหน่ึงลา้นบาท 
      (21)  การเช่าทรัพยสิ์นท่ีมีค่าเกินกว่าท่ีคณะกรรมการก าหนด ตอ้งระวาง
โทษปรับไม่เกินหน่ึงลา้นบาท 
      (22)  การซ้ือ การเช่าซ้ือ หรือการจ าหน่ายทรัพย์สินท่ีมีมูลค่าเกินกว่าท่ี
คณะกรรมการก าหนดตอ้งระวางโทษปรับไม่เกินหน่ึงลา้นบาท 
      (23)  การก่อใหเ้กิดภาระผกูพนัแก่ท่ีดินและส่ิงก่อสร้างตามท่ีคณะกรรมการ
ก าหนด ตอ้งระวางโทษปรับไม่เกินหน่ึงลา้นบาท 
      (24)  เม่ือคณะกรรมการควบคุมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนรายงานต่อ
รัฐมนตรีวา่มีเหตุสมควรเพิกถอนใบอนุญาต และคณะกรรมการมีค าสั่งให้สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน
ส่งมอบเอกสารเก่ียวกบัผลการศึกษาของนกัศึกษาทั้งหมดแลว้ สถาบนัอุดมศึกษาเอกชนไม่ส่งมอบ
เอกสารดงักล่าวตามระยะเวลาท่ีคณะกรรมการก าหนด ตอ้งระวางโทษปรับไม่เกินหน่ึงแสนบาท 
และปรับอีกวนัละหา้พนับาทตลอดระยะเวลาท่ียงัฝ่าฝืน 
      กรณีการกระท าความผิดตามข้อ (18)–(23) กรรมการสภาสถาบันหรือ
อธิการบดีหรือผูรั้บผดิชอบในการด าเนินการของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนนั้น ตอ้งระวางโทษปรับ
ไม่ เ กินหน่ึงล้านบาท เว ้นแต่จะพิ สูจน์ได้ว่าตนมิได้มี ส่วนในการกระท าความผิดของ
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชนนั้น 
     2)  กรณกีารกระท าความผดิทีม่ีโทษปรับ จ าคุก หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
      (1)  การจดัตั้งสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนโดยไม่ไดรั้บใบอนุญาต ตอ้งระวาง
โทษจ าคุกไม่เกินหน่ึงปี หรือปรับไม่เกินหา้แสนบาท หรือทั้งจ  าทั้งปรับ 
      (2)  เปล่ียนช่ือหรือเปล่ียนประเภทของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนโดยไม่ได้
รับอนุญาตเป็นหนงัสือจากรัฐมนตรี ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินสามแสน
บาท หรือทั้งจ  าทั้งปรับ 
      (3)  จดัการศึกษานอกสถานท่ีตั้งไม่เป็นไปตามกฎกระทรวงว่าดว้ยการจดั
การศึกษานอกสถานท่ีตั้ งของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2551 ต้องระวางโทษจ าคุก                
ไม่เกินหกเดือนหรือปรับไม่เกินสามแสนบาท หรือทั้งจ  าทั้งปรับ 
      (4)  ผูรั้บใบอนุญาต กรรมการสภาสถาบัน อธิการบดี คณาจารย์ หรือ
เจา้หน้าท่ีของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนใช้หรือยอมให้ผูอ่ื้นใช้ช่ือ ตรา สัญลกัษณ์หรือเคร่ืองหมาย 
นอกเหนือไปจากท่ีระบุไวใ้นขอ้บงัคบัของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน สถานท่ีเพื่อการอนัมิชอบดว้ย
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กฎหมาย หรือขดัต่อความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอนัดีของประชาชน หรือการอนัไม่ควรแก่
กิจการของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกิน        
สามแสนบาท หรือทั้งจ  าทั้งปรับ 
      (5)  เม่ือรัฐมนตรีมีค าสั่งควบคุมสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนใดแลว้ อธิการบดี 
คณาจารยป์ระจ า และเจา้หน้าท่ีของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนนั้น ปฏิบติังานอยู่ต่อไปโดยมิไดรั้บ
การมอบหมายจากคณะกรรมการควบคุมสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ต้องระวางโทษจ าคุก                
ไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินสามแสนบาท หรือทั้งจ  าทั้งปรับ 
      (6)  ผูใ้ดใช้ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ ครุยประจ าต าแหน่ง เคร่ืองแบบ 
เคร่ืองหมาย หรือเคร่ืองแต่งกายของนกัศึกษาของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน โดยไม่มีสิทธิท่ีจะใช้
หรือแสดงดว้ยประการใดๆ ว่าตนมีประกาศนียบตัร อนุปริญญา ปริญญา ประกาศนียบตัรบณัฑิต 
หรือต าแหน่งของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน โดยท่ีตนไม่มีสิทธิ ถา้ไดก้ระท าเพื่อให้บุคคลอ่ืนเช่ือวา่ 
ตนมีสิทธิจะใช้หรือมีวิทยฐานะ หรือต าแหน่งเช่นนั้น ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือ
ปรับไม่เกินสามแสนบาท หรือทั้งจ  าทั้งปรับ 
      (7)  ผูใ้ดใช้ ปลอม เลียน ซ่ึงตรา เคร่ืองหมาย หรือสัญลกัษณ์ของสถาบนั 
อุดมศึกษาเอกชน ไม่ว่าจะท าเป็นสีใด หรือท าดว้ยวิธีใดๆ หรือท าให้ปรากฏท่ีวตัถุหรือสินคา้ใดๆ 
โดยไม่ไดรั้บอนุญาตจากสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือนหรือปรับไม่
เกินสามแสนบาท หรือทั้งจ  าทั้งปรับ 
      (8)  ผูใ้ดจดัการศึกษาระดบัปริญญาโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือกระท าด้วย
ประการใดๆ ให้บุคคลอ่ืนหลงเช่ือว่าตนเป็นมีอ านาจหนา้ท่ีในการจดัการศึกษาระดบัปริญญา ตอ้ง
ระวางโทษจ าคุกไม่เกินหน่ึงปี หรือปรับไม่เกินหา้แสนบาท หรือทั้งจ  าทั้งปรับ 
      (9)  สถาบนัอุดมศึกษาเอกชนใดแสดงหรือกระท าดว้ยประการใดๆ เพื่อให้
บุคคลอ่ืนหลงเช่ือว่าได้การรับรองวิทยฐานะ หรือได้รับความเห็นชอบให้เปิดด าเนินการใน
สาขาวิชาใดวิชาหน่ึง หรือไดรั้บการรับรองมาตรฐานการศึกษาสาขาวิชาใดอนัเป็นเท็จ อธิการบดี
ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกินหน่ึงปี หรือปรับไม่เกินหา้แสนบาท หรือทั้งจ  าทั้งปรับ 
      บรรดาความผิดตามพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 ให้
เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการมีอ านาจเปรียบเทียบ
ปรับได ้เม่ือผูต้อ้งหาไดช้ าระค่าปรับตามจ านวนท่ีเปรียบเทียบปรับภายในสามสิบวนัแลว้ ให้ถือว่า
คดีเลิกกนั 
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3.2  มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองผู้รับบริการทางการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา 
 ในต่างประเทศ 
    การจดัการศึกษาในระดบัอุดมศึกษาของประเทศต่างๆ ส่วนมากแล้วจะเป็นบริการ
สาธารณะซ่ึง เ ป็นหน้า ท่ี รัฐ ท่ีจะจัดการศึกษาให้ กับประชาชน การบริหารจัดการของ
สถาบนัอุดมศึกษาในต่างประเทศนั้นเป็นไปตามหลกัการอุดมศึกษา คือ มีความเป็นอิสระในการ
บริหารงานและอิสระทางวิชาการ แต่การจดัการศึกษายงัอยูภ่ายใตก้ารควบคุมของรัฐ ซ่ึงรัฐไดใ้ห้
ความคุม้ครองผูรั้บบริการทางการศึกษาท่ีจะไดรั้บบริการทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน
โดยมีกลไกของรัฐมาก ากบัดูแลใหส้ถาบนัอุดมศึกษาจดัการศึกษาให้ไดคุ้ณภาพและมาตรฐาน ดว้ย
วธีิการจดัใหมี้ระบบการประกนัคุณภาพและการจดัสรรงบประมาณให้สถาบนัอุดมศึกษา นอกจาก
กลไกดงักล่าวแลว้ การบริหารสถานศึกษายงัเปิดโอกาสให้ประชาชนในชุมชนมีส่วนรวม โดยเขา้
ร่วมเป็นคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาหรือกรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษา ผู ้เขียนขอ
ยกตวัอยา่งการจดัการศึกษาของต่างประเทศ ดงัน้ี 
 
 3.2.1  ประเทศองักฤษ 
    ระบบการบริหารการศึกษาของประเทศองักฤษมี 3 ระดบั คือ การบริหารการศึกษาใน
ระดบัชาติ อยูใ่นการก ากบัดูแลของกระทรวงศึกษาและทกัษะ (Department for Education and Skill) 
การบริหารการศึกษาในระดบัทอ้งถ่ินอยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริการการศึกษาทอ้งถ่ิน 
(Local Education Authorities หรือ LEAs) และการบริหารการศึกษาในระดบัสถานศึกษา 3 ระดบั 
คือ การศึกษาในโรงเรียน (การศึกษาขั้นพื้นฐาน) การศึกษาต่อเน่ือง และการอุดมศึกษาซ่ึงสถาบนัท่ี
จดัการศึกษาในระดบัอุดมศึกษา ไดแ้ก่ มหาวิทยาลยั และวิทยาลยั โดยไดรั้บงบประมาณสนบัสนุน
จากรัฐแมว้า่จะเป็นองคก์รเอกชนมากกวา่ภาครัฐ70 
    รัฐมนตรีวา่การกระทรวงศึกษาธิการและการจา้งงาน (Secretary of State for Education 
and Employment) มีหน้าท่ีรับผิดชอบการศึกษาทั้งหมด บทบาทท่ีส าคญัของกระทรวงศึกษาธิการ
และการจ้างงาน คือ ก าหนดกรอบโครงสร้างของระบบการศึกษา ก าหนดนโยบายการศึกษา
ระดบัชาติ ด าเนินงานร่วมกบัหน่วยงานอ่ืนๆ ของรัฐในส่วนกลางและทอ้งถ่ิน และประเมินการน า
นโยบายดงักล่าวไปสู่การปฏิบติั จดังบประมาณสนบัสนุนหน่วยงานภาครัฐท่ีไม่ไดส้ังกดักระทรวง
ใดและองค์กรอ่ืนๆ ในความรับผิดชอบของกระทรวง และบริหารโครงสร้างด้านกฎหมายท่ี
ควบคุมดูแลระบบการศึกษา 

                                                 

 70  ศรีนอ้ย  โพวาทอง.  (2538).  ระบบการศึกษาขององักฤษ.  หนา้ 7. 
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    รายไดข้องสถาบนัอุดมศึกษานั้น สองในสามของรายไดท้ั้งหมดของสถาบนัอุดมศึกษา
นั้นมาจากงบประมาณของรัฐ ไดแ้ก่ เงินอุดหนุนจากรัฐบาลกลางซ่ึงจ่ายผา่นสภาจดัสรรงบประมาณ
อุดมศึกษาแห่งองักฤษ ส าหรับการสอนและการวจิยั ค่าเล่าเรียนซ่ึงองคก์ารบริหารการศึกษาทอ้งถ่ิน
จ่ายเป็นส่วนหน่ึงของรางวลัตามขอ้บงัคบัเพื่อเป็นงบประมาณสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการสอน และ
เงินอุดหนุนจากสภาวจิยั71 
    เป้าหมายและนโยบายการศึกษาของชาติ ท่ีเก่ียวกบัการพฒันามาตรฐานการศึกษาของ
ชาติท่ีส าคญั มีดงัน้ี คือ พฒันาหลกัสูตรการศึกษาของชาติ (National Curriculum) ตามประกาศใน
กฎหมายการศึกษา ค.ศ. 1996 (Education Act 1996) พฒันามาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน ตาม
นโยบายในรายงานเอกสารปกขาวช่ือ “ความเป็นเลิศในโรงเรียน” (Excellence in Schools) ซ่ึงเป็น
แนวทางในการปฏิบติัเพื่อพฒันา มาตรฐานการศึกษาสูงส าหรับนักเรียนทุกคน เพื่อเตรียมคน
ส าหรับศตวรรษหน้า โดยมีการวางเป้าหมายมาตรฐานการศึกษาของชาติ  ด้านการรู้หนังสือ 
(Literacy) และดา้นคณิตศาสตร์ (Numeracy) ซ่ึงต่อมาประกาศเป็นกฎหมาย (Schools Standards and 
Framework Act 1998) และพัฒนามาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนในระดับมัธยมศึกษาตาม
นโยบายในรายงานเอกสารปกขาวช่ือ โรงเรียนมุ่งสู่ความส าเร็จ (School: Achieving Success) และ
ไดอ้อกเป็นกฎหมายการศึกษา 2001 (Education Bill 2001) ในเดือนพฤศจิกายน ค.ศ. 2001 
    การบริหารการศึกษาในระดับชาติเพื่อการพัฒนามาตรฐานการศึกษาของชาติ               
มีหน่วยงานท่ีน านโยบายสู่การปฏิบัติ คือ หน่วยมาตรฐานและประสิทธิภาพ (Standards and 
Effective Unit) สังกดักระทรวงการศึกษาและทกัษะ โดยการประสานงานกบัองค์การการศึกษา
ท้องถ่ิน และส านักงานมาตรฐานการศึกษา (The Office for Standards in Education: OFSTED)    
ท าหนา้ท่ีตรวจสอบโรงเรียนเพื่อยกระดบัมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาระดบัโรงเรียน 
    ส านกัมาตรฐานการศึกษา (The Office for Standards in Education: OFSTED) จดัตั้งข้ึน
ในปี พ.ศ. 2535 เป็นหน่วยงานอิสระท่ีไม่อยู่ในการก ากบัดูแลของรัฐแต่ท างานอย่างใกล้ชิดกับ
กระทรวงศึกษาธิการและการจา้งงาน OFSTED ได้รับงบประมาณสนับสนุนการด าเนินการจาก
รัฐบาล มีหนา้ท่ีรับผิดชอบในการด าเนินงานตรวจสอบโรงเรียนของรัฐทั้งหมดอยา่งสม ่าเสมอทุก
รอบ 4 ปี โดยมีผูมี้บริหารสูงสุด คือ หัวหน้าผูต้รวจการโรงเรียนของสมเด็จพระราชินี (Her 
Majesty’s Chief Inspector of Schools: HMCI) โดยปกติ OFSTED ไม่ได้ตรวจสอบโรงเรียนด้วย
ตวัเอง แต่ด าเนินการฝึกอบรมและจดทะเบียนผูต้รวจการอิสระ และท าสัญญาจา้งการตรวจสอบ
โรงเรียนกับผูต้รวจการท่ีจดทะเบียนไว้ พร้อมทั้ งรายงานผลการตรวจสอบให้กับสาธารณะ 
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นอกจากน้ี OFSTED ยงัมีหนา้ท่ีรับผิดชอบในการให้ค  าปรึกษาแก่รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการใน
ทุกเร่ืองท่ีเก่ียวกบัคุณภาพการศึกษาและมาตรฐานของโรงเรียน 
    กระทรวงอ่ืนท่ีเก่ียวข้องอย่างใกล้ชิดในการจัดการศึกษาของรัฐคือ กระทรวง
ส่ิงแวดลอ้ม (Department of the Environment) รับผิดชอบในการจดัสรรทรัพยากรของรัฐบาลกลาง
ให้แก่รัฐบาลทอ้งถ่ิน ซ่ึงรวมทั้งส่วนท่ีองค์การบริหารการศึกษาทอ้งถ่ินใช้ในการจดัการศึกษา ใน
ระดับท่ีต ่ากว่ากระทรวงในส่วนกลางนั้น องค์กรภาครัฐหลายแห่งรับผิดชอบเก่ียวกับระบบ
การศึกษาและมีอ านาจหนา้ท่ีจดัการศึกษา สนบัสนุนงบประมาณ ตรวจสอบ ประกนัคุณภาพและให้
ค  าปรึกษาและแนวทางดา้นการศึกษา องคก์รหลกัๆ มีดงัน้ี 
    องค์การบริหารการศึกษาทอ้งถ่ิน (Local Education Authorities: LEAs) เป็นส่วนหน่ึง
ในโครงสร้างของรัฐบาลท้องถ่ิน มีหน้าท่ีรับผิดชอบในการก าหนดและจดัสรรงบประมาณให้
โรงเรียนภายในแผนการบริหารโรงเรียนทอ้งถ่ิน ให้บริการดา้นการบริหารอ่ืนๆ ให้ค  าปรึกษาและ
แนะน าแก่โรงเรียน แกปั้ญหาโรงเรียนท่ีลม้เหลว ส่งเสริมประสิทธิผลของโรงเรียนในพื้นท่ีท่ีไม่มี
โรงเรียนท่ีไดรั้บเงินอุดหนุนมากนกั รวมถึงวางแผนจดัหาสถานท่ีตั้งโรงเรียนในพื้นท่ีท่ีมีโรงเรียนท่ี
ไดรั้บเงินอุดหนุนจ านวนมากข้ึน ส านกังานจดัสรรงบประมาณสนบัสนุนโรงเรียน (The Funding 
Agency for Schools: FAS) อาจรับผดิชอบทั้งหมดหรือร่วมกบัองคก์ารบริหารการศึกษาทอ้งถ่ิน72 
    ส านกังานจดัสรรงบประมาณสนบัสนุนโรงเรียน (The Funding Agency for Schools: 
FAS) เป็นหน่วยงานของรัฐท่ีไม่ข้ึนต่อกระทรวงใด จดัตั้งข้ึนในเดือนเมษายน พ.ศ. 2537 มีหน้าท่ี
ประมาณและจ่ายเงินอุดหนุนให้แก่โรงเรียนท่ีไดรั้บเงินอุดหนุน ติดตามดูแลการเงินของโรงเรียนท่ี
ไดรั้บเงินอุดหนุน และส่งเสริมผลตอบแทนทางการเงินในโรงเรียนท่ีไดรั้บเงินอุดหนุน นอกจากน้ี
ยงัร่วมกับรับผิดชอบกับองค์การบริหารการศึกษาท้องถ่ินหรือรับผิดชอบโดยล าพังในการ
ด าเนินงาน เพื่อให้มัน่ใจวา่มีสถานท่ีตั้งโรงเรียนเพียงพอในพื้นท่ีมีนกัเรียนในโรงเรียนท่ีไดรั้บเงิน
อุดหนุนจ านวนมาก 
    สภาจดัสรรงบประมาณการศึกษาต่อเน่ืองแห่งองักฤษ (The Further Education Funding 
Council for England: FEFC) เป็นหน่วยงานของรัฐท่ีไม่ ข้ึนต่อกระทรวงใดเช่นกัน มีหน้า ท่ี
รับผดิชอบในการประกนัวา่จะมีการจดัการศึกษาแบบเตม็เวลาใหแ้ก่ผูท่ี้มีอาย ุ16-18 ปี อยา่งเพียงพอ 
นอกจากน้ียงัรับผดิชอบในการจดัสรรงบประมาณให้แก่วิทยาลยัการศึกษาต่อเน่ือง ให้ค  าปรึกษาแก่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเก่ียวกบัการจดัการศึกษาต่อเน่ือง และประกนัการประเมิน
คุณภาพในภาคของการศึกษาต่อเน่ือง 
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    สภาการจัดสรรเงินแก่การอุดมศึกษาแห่งอังกฤษ (The Higher Education Funding 
Council for England: HEFCE) เป็นหน่วยงานของรับไม่ข้ึนต่อกระทรวงใด จดัตั้ งข้ึนในปี พ.ศ. 
2535 มีหนา้ท่ีบริหารและจดัสรรงบประมาณเพื่อสนบัสนุนการศึกษาและวิจยัในสถาบนัอุดมศึกษา 
และหลักสูตรอุดมศึกษาท่ีจัดโดยวิทยาลัยการศึกษาต่อเน่ือง นอกจากน้ียงัด าเนินการร่วมกับ
หน่วยงานจดัสรรงบประมาณการอุดมศึกษาอ่ืนๆ ในสหราชอาณาจกัรในการประเมินคุณภาพของ
การวจิยัเป็นคร้ังคราวเพื่อใหม้ัน่ใจวา่มีการใชง้บประมาณสนบัสนุนการวิจยัท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุด 
โดยในส่วนของการประเมินคุณภาพของการเรียนการสอนนั้น HEFCE ไดว้า่จา้งส านกังานรับรอง
มาตรฐานอุดมศึกษา (Quality Assurance Agevcy for Higher Education ยอ่วา่ QAA) เป็นหน่วยงาน
ด าเนินการในนาม HEFCE และในส่วนของการประเมินคุณภาพของงานวิจยันั้น HEFCE ไดว้า่จา้ง 
ส านักประเมินคุณภาพงานวิจยัของอุดมศึกษา (Research Assessment Exercise ย่อว่า RAE) เป็น
ผูด้  าเนินการโดย RAE จะด าเนินการทุกๆ 4-5 ปี คร้ังสุดทา้ยท่ีด าเนินการคือ ปี ค.ศ. 2001 
    องค์การหลกัสูตรการศึกษาและประเมินผล (The School Curriculum and Assessment 
Authority: SCAA) เป็นหน่วยงานของรัฐท่ีไม่ข้ึนกบักระทรวงใด จดัตั้งข้ึนในปี พ.ศ. 2536 มีหนา้ท่ี
ให้ค  าปรึกษาแก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในเร่ืองหลกัสูตร การด าเนินงานประเมินผล 
และการทดสอบของรัฐ จดัการดูแลการทดสอบระดบัชาติ อนุมติัหลกัสูตรรายวิชา (Syllabuses) 
ส าหรับการทดสอบของรัฐในความรับผิดชอบ และติดตามและปรับปรุงคุณภาพของการทดสอบ
ของรัฐ 
    สภาแห่งชาติเพื่อวุฒิการศึกษาสายอาชีพ (The National Council for Vocational 
Qualifications: NCVQ) เป็นหน่วยงานของรัฐไม่ข้ึนต่อกระทรวงใด โดยไดรั้บความช่วยเหลือจาก
กระทรวงแรงงาน มีจุดมุ่งหมายท่ีจะส่งเสริมการศึกษาและฝึกอบรมดา้นวิชาชีพโดยการพฒันาและ
ติดตามระบบวฒิุการศึกษาดา้นวิชาชีพท่ีมีลกัษณะครอบคลุมกวา้งขวาง หนา้ท่ีส าคญัคือ การพฒันา
และด าเนินการในเร่ืองวุฒิการศึกษาระดับชาติสายอาชีพและสายอาชีพทัว่ไป และให้มีการจดัการ
เพื่อประกนัคุณภาพและรักษามาตรฐานของวฒิุการศึกษาต่างๆ ในความรับผดิชอบ 
    ส านกัฝึกอบรมครู (The Teacher Training Agency: TTA) เป็นหน่วยงานของรัฐท่ีไม่ข้ึน
ต่อกระทรวงใด จดัตั้งข้ึนในปี พ.ศ. 2537 มีหน้าท่ีสนับสนุนงบประมาณการฝึกอบรมครู รับรอง
หน่วยงานท่ีจดัการฝึกอบรมครูเบ้ืองตน้ ให้ขอ้มูลและค าปรึกษาเก่ียวกบัการสอนและการฝึกอบรม
ครู ส่งเสริมวิชาชีพครู และด าเนินการหรือมอบหมายให้มีการวิจยัท่ีมีจุดมุ่งหมายท่ีจะช่วยปรับปรุง
มาตรฐานการสอนและการฝึกอบรมครู โดยสร้างแรงจูงใจให้ผูท่ี้มีความสามารถสูงและมีความ
ทุ่มเทเขา้มาเป็นครูสอนเพื่อยกระดบัมาตรฐานและคุณภาพการพฒันาครูโดยมียุทธศาสตร์ในการ
ด าเนินการ 5 ขอ้ ไดแ้ก่ เพิ่มจ านวนผูท่ี้มีความสามารถและทุ่มเทเขา้มาเป็นครู ปรับปรุงคุณภาพของ
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ครูเก่าและพฒันาคุณภาพของครูใหม่ ประกันว่าจะมีจ านวนครูเก่าท่ีมีคุณภาพดีเพียงพอตาม
เป้าหมายของประเทศ ส่ือสารอยา่งชดัเจน มีประสิทธิภาพ และจูงใจกบัผูท่ี้เก่ียวขอ้งและผูมี้ส่วนได้
ส่วนเสีย และวางแผนการใชท้รัพยากรใหมี้ประสิทธิภาพ สรรหาและพฒันาบริการท่ีมีคุณภาพ งาน
หลกัท่ีส าคญัอีกอย่างหน่ึงของ TTA คือ การผลิตเอกสาร/รายงานวิจยัท่ีส าคญัและมีประโยชน์ต่อ
การพฒันาครู และการพฒันามาตรฐานชาติในดา้นต่างๆ เก่ียวกบัการพฒันาครู TTA ท างานใกลชิ้ด
กบั OFSTED และสภาการจดัสรรเงินแก่การอุดมศึกษาแห่งองักฤษ (Higher Education Funding 
Council for England ยอ่วา่ HEFCE) 
    สภาคุณภาพการอุดมศึกษา (The Higher Education Quality Council: HEQC) เป็น
บริษทัจ ากัดของเอกชนท่ีได้รับเงินสนับสนุนโดยการบริจาคเป็นค่าบ ารุงจากมหาวิทยาลัยและ
วิทยาลัยระดับอุดมศึกษาต่างๆ สภาคุณภาพการอุดมศึกษาให้บริการแก่สถาบนัอุดมศึกษาและ
รัฐมนตรีในดา้นคุณภาพ รวมถึงการตรวจสอบระบบของสถาบนัต่างๆ เอง เพื่อการประกนัคุณภาพ
และให้ค  าปรึกษาแก่รัฐมนตรีเก่ียวกบัค าร้องขออ านาจในการประสาทปริญญาและต าแหน่งใน
มหาวทิยาลยั 
    ส านักงานคุณสมบัติและหลักสูตร (Qualifications and Curriculum Authority ย่อว่า 
QCA) เป็นองค์กรการศึกษาท่ีไม่หวงัผลก าไร ก่อตั้งข้ึนในปี ค.ศ.1997 โดยรวมงานของ National 
Council for Vocational Qualifications (NCVQ) และ School Curriculum and Assessment Authority: 
SCAA เขา้ดว้ยกนั มีวตัถุประสงคเ์พื่อส่งเสริมคุณภาพการศึกษา และการฝึกอบรม มีอ านาจหนา้ท่ี
ในการทบทวนหลกัสูตร และการฝึกอบรมของโรงเรียนจากระดบัอนุบาลถึงอาชีวศึกษา QCA 
สนับสนุนการท างานของ DFES และท างานร่วมกบัโรงเรียนในการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา 
การวดัและประเมินผล การตรวจสอบและรับรองคุณภาพของโรงเรียน วิทยาลยั และสถานท่ีท างาน
ของ QCA สนบัสนุน DFES ในการก ากบัมาตรฐานการศึกษาและการฝึกอบรมในระดบัโรงเรียน 
โดยด าเนินการต่อไปน้ี พฒันาและก ากบัดูแลหลกัสูตรของชาติ (National Curriculum) พฒันาและ
บริหารระบบการวดัประเมินผลของชาติ (National Assessment System) พฒันาควบคุมและก ากบั
ดูแลระบบคุณภาพการศึกษาของชาติ (National Qualification System) และให้ขอ้มูลระดบัชาติท่ี
เป็นประโยชน์และสนบัสนุนการศึกษาและการฝึกอบรม ทั้งน้ี QCA ท างานร่วมกบัองค์กรอ่ืนๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัมาตรฐานการศึกษาท่ีกล่าวมาแลว้ขา้งตน้ และส่ิงท่ี QCA เน้นและองคก์รอ่ืนไม่ไดท้  า
คือ การเช่ือมโยงมาตรฐานการศึกษากบัมาตรฐานวิชาชีพ โดยเนน้ท่ีผูป้ระกอบการ เช่น QCA เป็น
ก าลงัส าคญัในการพฒันา (National Qualification Framework) เพื่อพฒันามาตรฐานวิชาชีพแห่งชาติ 
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(National Occupational Standards) เ ช่น มาตรฐานวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี  และ
คณิตศาสตร์73 เป็นตน้ 
    ส านกังานรับรองมาตรฐานอุดมศึกษา หรือ QAA เป็นองค์กรอิสระไดรั้บงบประมาณ
สนับสนุนจากการเป็นสมาชิกของมหาวิทยาลัยต่างๆ และจากองค์กรการศึกษา ก่อตั้ งในปี           
ค.ศ. 1997 มีวตัถุประสงค์เพื่อความมัน่ใจแก่สาธารณะเก่ียวกบัคุณภาพและมาตรฐานของสถาบนั 
อุดมศึกษา พนัธกิจของ QAA มีดงัน้ี ท างานร่วมกบัสถาบนัอุดมศึกษา เพื่อส่งเสริมและสนบัสนุน
การปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐานอย่างต่อเน่ือง ให้ข้อมูลท่ีชัดเจน ถูกต้อง แก่นักเรียน 
ผูป้ระกอบการ และบุคคลทัว่ไป เก่ียวกบัคุณภาพ มาตรฐานของสถาบนัอุดมศึกษา ท างานร่วมกบั
สถาบนัอุดมศึกษา เพื่อพฒันาและจดัระบบการด าเนินงานท่ีมีคุณภาพ ให้ค  าแนะน าในการให้
งบอุดหนุนแก่มหาวิทยาลัยผ่าน HEFCE ให้การสนับสนุนในการพัฒนา Benchmark ส าหรับ
มาตรฐานสาขาวิชา เผยแพร่ตวัอยา่งท่ีดีๆ ในเร่ืองต่างๆ เพื่อการพฒันาคุณภาพและมาตรฐาน และ
ท างานการประเมินสถาบนัอุดมศึกษาในภาพรวมและในหลกัสูตรต่างๆ 
    ส านกัประเมินคุณภาพงานวิจยัของอุดมศึกษา หรือ RAE จดัตั้งข้ึนโดยมีวตัถุประสงค ์
เพื่อใหม้ัน่ใจวา่งบประมาณท่ีจดัสรรใหก้บังานวิจยัไดจ้ดัสรรให้กบังานวิจยัท่ีมีคุณภาพของงานวิจยั
ของสถาบนัการศึกษาของประเทศองักฤษทุกๆ 4-5 ปี โดย RAE จะประเมินคุณภาพงานวิจยัของทุก
สาขา และน าผลการประเมินตีพิมพเ์ผยแพร่อยา่งกวา้งขวาง 
    บริษทัเงินให้กู้ยืมส าหรับนักศึกษา (The Student Loans Company: SLC) เป็นบริษทั
จ ากดัท่ีสาธารณชนเป็นเจา้ของ ภาระหนา้ท่ีของบริษทัก็คือให้เงินกูย้ืมท่ีสนบัสนุนโดยสาธารณแก่
นกัศึกษาระดบัอุดมศึกษา เพื่อช่วยเป็นค่าใชจ่้ายและด าเนินการให้มีการจ่ายเงินกูคื้นเม่ือนกัศึกษา
ส าเร็จการศึกษาและเร่ิมมีรายได ้
    คณะกรรมการสินทรัพยท์างการศึกษา (Education Assets Board: EAB) เป็นหน่วยงาน
ของรัฐท่ีไม่ข้ึนต่อกระทรวงใด จดัตั้งข้ึนในปี พ.ศ. 2531 โดยมีหน้าท่ีรับผิดชอบเก่ียวกบัการโอน
ทรัพยสิ์น สิทธิตามกฎหมาย และหน้ีสินจากหน่วยงานทอ้งถ่ินไปยงัสถาบนัการศึกษาระดบัอุดม 
ศึกษา และคณะกรรมการบริหารโรงเรียนท่ีไดรั้บเงินอุดหนุน ภาระหนา้ท่ีของคณะกรรมการไดเ้พิ่ม
มากข้ึนในปี พ.ศ. 2535 เม่ือคณะกรรมการได้รับมอบหมายภาระหน้าท่ีในท านองเดียวกนัน้ีกับ
สมาคมการศึกษาต่อเน่ืองต่างๆ 

                                                 

 
73  จตุพร อุทโท.  (2551).  รายงานการศึกษาระบบการประกนัคุณภาพของประเทสหรัฐอเมริกา    

ประเทศนิวซีแลนดแ์ละประเทศองักฤษ.  สืบคน้เม่ือ 12 มกราคม 2554, จาก http://jatuporn.is.in.th 
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    สภา เทคโนโลยีทางการศึกษาแห่งชาติ  (The National Council for Educational 
Technology: NCET) เป็นหน่วยงานของรัฐท่ีไม่ข้ึนต่อกระทรวงใด จดัตั้งข้ึนในปี พ.ศ. 2531 ไดรั้บ
งบประมาณสนบัสนุนส่วนใหญ่จากเงินอุดหนุนของกระทรวงศึกษาธิการและแรงงาน ไดรั้บเงิน
ช่วยเหลือจากกระทรวงศึกษาธิการอ่ืนๆ ในสหราชอาณาจักร สภาแห่งน้ีสนับสนุนการริเร่ิม
เทคโนโลยีใหม่ๆ ของกระทรวง โดยการพฒันา ประเมินผล และส่งเสริมใชเ้ทคโนโลยีใหม่ๆ ใน
การศึกษาและฝึกอบรม 
    นอกจากน้ียงัมีองค์กรอ่ืนๆ อีกในระดบัชาติ ท่ีตั้งข้ึนมาเพื่อสนบัสนุนการพฒันาและ
ปฏิบติัตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ เป็นแหล่งขอ้มูลข่าวสารและการบริการ และการแสดงความ
คิดเห็น เช่น สหภาพครูแห่งชาติ (National Union of Teacher) National Curriculum in Action    
เป็นตน้ 
    คุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาตามประเพณีนั้น มหาวิทยาลัยมีหน้าท่ีรับผิดชอบ
มาตรฐานและการประกนัคุณภาพของตนเอง เพราะฉะนั้นจึงมีอ านาจในการประสาทปริญญาของ
ตนเอง อยา่งไรก็ตาม ก็มีการตรวจสอบจากภายนอกเช่นกนัเพื่อใหมี้การรักษาคุณภาพการอุดมศึกษา
ขององักฤษ กล่าวคือ สภาคุณภาพอุดมศึกษา ด าเนินการตรวจสอบการด าเนินงานประกนัคุณภาพ
ในสถาบนัอุดมศึกษาแต่ละแห่งโดยสม ่าเสมอ สภาจัดสรรงบประมาณอุดมศึกษาแห่งองักฤษ
ด าเนินการประเมินผลคุณภาพการเรียนการสอนโดยวิธีการประเมินตรวจสอบในรูปคณะกรรมการ 
และรัฐบาลกระตุน้ใหมี้การพฒันาและจดัพิมพต์วัช้ีวดัการปฏิบติังานส าหรับการอุดมศึกษา 
 
 3.2.2  ประเทศฝร่ังเศส 
    การจดัการบริหารการศึกษาแบ่งเขตการศึกษาออกเป็น 28 เขต โดยปกติในแต่ละเขต
การปกครองจะมีเขตการศึกษา 1 เขต การแบ่งความรับผิดชอบ รัฐบาลเป็นผูก้  าหนดนโยบาย
การศึกษา และดูแลให้มีการน านโยบายไปปฏิบติัตามท่ีก าหนดไว ้รัฐมนตรีท่ีรับผิดชอบในเร่ือง
การศึกษาโดยตรง ได้แก่ รัฐมนตรีการศึกษาแห่งชาติการวิจยัและเทคโนโลยีซ่ึงดูแลรับผิดชอบ
การศึกษาในระดบัประถมศึกษาและมธัยมศึกษา ส่วนในระดบัอุดมศึกษาอยูใ่นความรับผิดชอบของ
รัฐมนตรีการอุดมศึกษา74 
    จากการกระจายอ านาจการศึกษาท่ีเร่ิมเม่ือปี ค.ศ. 1982 และ 1983 เทศบาลหรือคอมมูน 
จะเป็นผูรั้บผดิชอบโรงเรียนในระดบัประถมศึกษา รวมทั้งโรงเรียนอนุบาล จงัหวดัเป็นผูรั้บผิดชอบ
โรงเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้หรือ College และเขตเป็นผูรั้บผดิชอบโรงเรียนระดบัมธัยมศึกษา
ตอนปลายหรือ Lycée ในขณะท่ีมหาวิทยาลยัมีอ านาจอิสระในด้านการบริหาร การเงิน และดา้น
                                                 

 74  ภทัรนนัท ์ พฒิัยะ.  (2542).  โครงสร้างการบริหารการศึกษาประเทศฝร่ังเศส.  หนา้ 7. 
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วิชาการ ส่วนกลางจะมีอ านาจอยู่ 4 ประการ คือ การสร้างแนวคิดและวางนโยบาย การประเมินผล 
การควบคุมและประสานงาน และการส่งเสริมและการกระตุน้เพื่อใหเ้กิดการด าเนินการท่ีฉบัไวหรือ
สร้างนวตักรรม แมจ้ะมีการกระจายอ านาจแลว้ รัฐหรือส่วนกลางยงัคงมีอ านาจเต็มในการก าหนด
กฎระเบียบต่างๆ ก าหนดกรอบและดูแลหลักสูตร อนุมัติให้สร้างโรงเรียนและชั้นเรียน และ        
การบริหารงานบุคคล รัฐเป็นผูรั้บผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่ในการบริการการศึกษา ซ่ึงรวมถึง
เงินเดือนและค่าจา้งของบุคลากรทั้งหมด75 
    การบริหารการศึกษาระดับอุดมศึกษา มีกฎหมายส าคัญท่ีเก่ียวข้อง 2 ฉบบั ได้แก่ 
กฎหมายโฟเรอ (Edgar Faure) ปี ค.ศ. 1968 ก าหนดสถานะทางกฎหมายของสถาบนัอุดมศึกษา ให้
อิสระในการบริหาร การเงิน และการสอน ต่อมาในปี ค.ศ. 1984 มีกฎหมายซาวารี (La loi Savary) 
ปรับปรุงอ านาจอิสระดงักล่าว โดยเฉพาะอยา่งยิ่งมีการก าหนดวา่ สถาบนัอุดมศึกษาจะสามารถใช้
อ านาจอิสระในดา้นใดไดบ้า้ง และไดแ้ค่ไหนอยา่งไร 
    ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1989 เป็นตน้มา ทบวงมหาวิทยาลยัมีความสัมพนัธ์ในรูปแบบใหม่กบั
สถาบนัอุดมศึกษา โดยท่ีการจดัสรรเงินงบประมาณให้กบัสถาบนัอุดมศึกษาไดเ้ปล่ียนจากระบบ
เดิมท่ีจดัสรรให้ปีต่อปี มาเป็นจดัสรรให้ตามสัญญาระยะยาว 4 ปี หรือ Contrats quatre อนัเป็น
สัญญาระหวา่งรัฐบาลกบัสถาบนัอุดมศึกษาแต่ละแห่ง ระบบน้ีมีจุดประสงคเ์พื่อให้มหาวิทยาลยัมี
อ านาจปกครองตนเองอย่างแทจ้ริง ในการน้ีแต่ละสถาบนัจะตอ้งจดัท าแผนงานการศึกษาและ
กิจกรรมทางการศึกษา ท่ีตอบสนอง ต่อนโยบายของชา ติและท้อง ถ่ิน ข้ึนมา เสนอต่อ          
ทบวงมหาวิทยาลัย หลังจากนั้นจะมีการเจรจาต่อรองระหว่างทบวงมหาวิทยาลัยกับสถาบนัท่ี
เก่ียวขอ้งจนเป็นท่ีพอใจของทั้งสองฝ่ายและลงนามในสัญญา 4 ปีได ้
    จากกฎหมายซาวารี (La loi Savary) ก าหนดให้สถาบนัอุดมศึกษามีอ านาจปกครอง
ตนเองไดท้ั้งทางดา้นการบริหาร การเงิน การสอน การวิจยั โดยมีองค์กร 3 แห่งส าหรับด าเนินการ
บริหาร คือ สภาบริหาร สภาวิชาการวิทยาศาสตร์ และสภากิจการการศึกษาและวิถีชีวิตใน
มหาวิทยาลัย สมาชิกของสภาทั้ง 3 แห่ง ประกอบด้วยผูแ้ทนด้านวิชาการ ด้านการวิจยั ผูแ้ทน
นกัศึกษา ผูแ้ทนเจา้หน้าท่ีฝ่ายบริหารและเทคนิค ผูแ้ทนกลุ่มผลประโยชน์และผูท้รงคุณวุฒิจาก
ภายนอกสถาบนัเท่าท่ีจ  าเป็น ส่วนอธิการบดีหรือประธานของมหาวิทยาลยันั้นมาจากการเลือกตั้ง 
โดยสมาชิกทั้ง 3 แห่งทุกคนเป็นผูล้งคะแนนเลือกตั้ง ประธานของมหาวิทยาลัยท าหน้าท่ีเป็น
ประธานสภาทั้ง 3 แห่ง และมีอ านาจเหนือบุคลากรทั้งหมดในสถาบนัตนเอง 

                                                 

 
75  แหล่งเดิม.  หนา้ 8. 
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    การอุดมศึกษาตามท่ีก าหนดโดยกฎหมายซาวารี (La loi Savary) คือ การศึกษาใน
ระดับสูงกว่ามัธยมศึกษาทั้ งหมดรวมทั้ งสถาบันการศึกษาพิเศษต่างๆ นอกมหาวิทยาลัย 
สถาบันการศึกษาพิเศษท่ีข้ึนอยู่กับกระทรวงต่างๆ วิทยาลัยครู สถาบันการศึกษาชั้ นสูงท่ีมี
ลกัษณะเฉพาะของฝร่ังเศสท่ีเรียกว่า Grande école และสถานศึกษาระดบัอุดมศึกษาของฝร่ังเศสท่ี
อยู่นอกประเทศ เป็นกฎหมายท่ีก าหนดหลกัการพื้นฐานส าหรับหลกัสูตรของสถาบนัอุดมศึกษาท่ี
อยูภ่ายใตท้บวงมหาวทิยาลยัรวมทั้งการจดัองคก์รการด าเนินและบริหารงาน 
    การเขา้ศึกษาในระดบัอุดมศึกษาโดยหลักการแลว้จะไม่มีมาตรการคดัเลือก ทุกคนท่ี
ไดรั้บประกาศนียบตัร Baccalauréat หรือเทียบเท่าสามารถเขา้เรียนได ้ทั้งน้ี ยกเวน้ในบางสาขาวิชา 
เช่น แพทยแ์ละในสถาบนัการศึกษาพิเศษต่างๆ การเรียนในระดบัอุดมศึกษาแบ่งเป็น 3 ประเภท
ใหญ่ๆ คือ การศึกษาระยะสั้น ใช้เวลา 2-3 ปี เน้นวิชาชีพ การศึกษาระยะยาวระดบัปริญญาตรี โท 
เอก ใชเ้วลา 3-9 ปี และการศึกษาในสถาบนัการศึกษาชั้นสูงหรือ Grande école 
    องค์กรท่ีท าหน้าท่ีด้านการตรวจสอบและประเมินผลข้ึนตรงกบัส่วนกลาง คือ ส านัก
ผูต้รวจการ (Général Inspectorate) ในสังกดัส านักรัฐมนตรีของกระทรวงศึกษาแห่งชาติฯ องค์กร
และบุคลากรท่ีท าหน้าท่ีด้านการตรวจสอบ (Inspection/Inspecteurs) มีหน้าท่ี คือ ประเมินผลงาน
ของระบบ ประเมินผลงานของบุคลากร ควบคุมกิจกรรมต่างๆ เป็นไปตามวตัถุประสงค์ท่ีรัฐบาล
ก าหนดไว ้กระตุ้นให้มีนวตักรรมในการด าเนินการ และให้ค  าปรึกษาแนะน า ในทางปฏิบัติ
ศึกษาธิการเขต (Recteur) และผูว้่าราชการเขตกบัผูว้่าราชการจงัหวดั สามารถท าหน้าท่ีด้านน้ีได้
เช่นกนั แต่ฝร่ังเศสมีหน่วยงานเฉพาะดา้นการตรวจสอบและประเมินผลโดยตรงด้วย คือ ระดบั
ประถมศึกษาและมธัยมศึกษา การประเมินและตรวจสอบท าโดยหน่วยงานระดับชาติ (Corps 
nationaux) และหน่วยงานระดบัทอ้งถ่ิน นอกจากน้ียงัมีหน่วยงานเฉพาะด้านการตรวจสอบและ
ประเมินผลโดยตรงในระดบัอุดมศึกษา คือ คณะกรรมการการประเมินผลแห่งชาติ มีหนา้ท่ีหลกัใน
การตรวจสอบและประเมินผลกิจกรรมการเรียนการสอนในระดบัอุดมศึกษา อาทิ คุณภาพของ      
การเรียนการสอน การวิจยั การศึกษาต่อเน่ือง การฝึกงาน การบริหารงานบุคคล การให้บริการ
การศึกษาต่างๆ สถานภาพความเป็นอยู่ของนักศึกษา สัมพันธภาพกับท้องถ่ิน อิทธิพลและ
ผลกระทบต่อทอ้งถ่ิน ตลอดจนวิเทศสัมพนัธ์โดยเป็นการประเมินผลเฉพาะตวัระบบและองค์การ
มิใช่ประเมินผลบุคลากร คณะกรรมการชุดน้ีตอ้งจดัท ารายงานประจ าปีในเร่ืองสถานภาพของการ
อุดมศึกษา และน าเสนอต่อประธานาธิบดี นอกจากตรวจสอบและประเมินผลในระดบัอุดมศึกษา
แล้ว คณะกรรมการชุดน้ีสามารถตรวจสอบและประเมินผลกิจกรรมของโรงเรียนและ
สถาบนัการศึกษาอ่ืนๆ ได้ด้วย ทั้ งในสังกัดกระทรวงศึกษาแห่งชาติฯ ทบวงมหาวิทยาลัย และ
กระทรวงอ่ืนๆ 
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    หน่วยงานระดบัชาติ ประกอบดว้ย หน่วยตรวจสอบการศึกษาทัว่ไปแห่งชาติ (IGEN) 
ท าหน้าท่ีตรวจสอบและให้ค  าแนะน าในส่วนท่ีเก่ียวกบันโยบายและเน้ือหาของการศึกษา หน่วย
ตรวจสอบการบริหารการศึกษา (IGAEN) ท าหน้าท่ีตรวจสอบและให้ค  าแนะน าในส่วนท่ีเก่ียวกบั
การบริหารระบบการศึกษา และหน่วยงานระดบัทอ้งถ่ิน ประกอบดว้ยหลายหน่วยงานยอ่ย ท่ีส าคญั
คือ คณะผูต้รวจสอบดา้นการสอนและวชิาการ (IPR-IA) ตรวจสอบในระดบัมธัยมศึกษา และคณะผู้
ตรวจสอบด้านการศึกษาแห่งชาติ (IEN) ตรวจสอบในระดบัประถมศึกษา ส่วนการประเมินและ
ตรวจสอบในระดบัอุดมศึกษาท าโดยคณะกรรมการการประเมินผลแห่งชาติ (CNE) ซ่ึงมีสถานะเป็น
อิสระทางการบริหาร มีอิสระทางการเงิน และสามารถสร้างงานไดเ้องตามท่ีเห็นเหมาะสม 
    องค์กรส าหรับให้ค  าแนะน าและปรึกษามีหลายองคก์รและในหลายระดบั ท่ีส าคญัคือ 
องคก์รท่ีปรึกษาของกระทรวงการศึกษาฯ และทบวงมหาวทิยาลยั ซ่ึงข้ึนตรงต่อรัฐมนตรีการศึกษาฯ 
และรัฐมนตรีทบวงมหาวิทยาลยั และมีหน้าท่ีให้ค  าปรึกษาแนะน าต่อรัฐมนตรีฯ โดยท่ีรัฐมนตรีฯ 
ไม่จ  าเป็นตอ้งปฏิบติัตามขอ้แนะน าเหล่านั้น องคก์ารเหล่าน้ีมีสภาสูง (CSE) สภานโยบายการศึกษา
แห่งชาติ (CNP) คณะกรรมการร่วมด้านสาขาอาชีพ (CPC) สภาการอุดมศึกษาและการวิจัย 
(CNESER) และการประชุมอธิการบดีมหาวทิยาลยั 
 
 3.2.3  ประเทศนิวซีแลนด์ 
    การบริหารการศึกษาโดยกระทรวงศึกษาธิการได้จดัโครงสร้างการบริหารเป็นแบบ   
การกระจายอ านาจการศึกษาลงสู่สถานศึกษา จึงมีการบริหารเพียง 2 ระดบั คือ ระดบักระทรวง และ
ระดบัสถานศึกษา 
    ระดับกระทรวงศึกษาธิการ มีหน้าท่ีหลัก 3 ประการ คือ ให้ค  าปรึกษาแนะน าด้าน
นโยบายแก่รัฐบาล เก่ียวกบัการศึกษาเด็กก่อนวยัเรียน การศึกษาภาคบงัคบั และการศึกษาหลงัภาค
บงัคบั รับผิดชอบการน านโยบายของรัฐบาลเก่ียวกบัการศึกษาไปสู่การปฏิบติัอยา่งมีประสิทธิภาพ 
เกิดประสิทธิผลและมีคุณภาพ และให้ค  าปรึกษาแนะน าเก่ียวกบัการใช้ทรัพยากรทางการศึกษาท่ี
ไดรั้บจดัสรรใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด76 โดยนโยบายท่ีก าหนดข้ึนจะมีหน่วยงาน 3 หน่วยเป็นแกนน า
ในการปฏิบติัการโดยเป็นหน่วยท่ีข้ึนตรงต่อรัฐมนตรีวา่การ ไดแ้ก่ กระทรวงศึกษาธิการ (Ministry 
of Education) ส านักงานรับรองคุณสมบติัการศึกษาแห่งนิวซีแลนด์ (New Zealand Qualification 
Authority) และสภาครูนิวซีแลนด ์(New Zealand Teachers Council) 
    ระดบัสถานศึกษา สถานศึกษาทุกระดบัตั้งแต่ศูนยเ์ด็กเล็กก่อนวยัเรียน จนกระทัง่ถึง
ระดับมธัยมศึกษา มีความเป็นอิสระในการจดัการศึกษาของตนเอง ภายใต้การบริหารงานของ  
                                                 

 76  ฉลวยลกัษณ์  สินประเสริฐ.  (2542).  โครงสร้างการบริหารการศึกษาประเทศนิวซีแลนด์.  หนา้16.  
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คณะกรรมการบริหารโรงเรียน (Board of Trustees) ทั้ งในเร่ืองของบุคลากร งบประมาณเพื่อ
การศึกษา หลกัสูตร และการจดัการต่างๆ (ยกเวน้การก าหนดอตัราเงินเดือนและค่าจา้งรายเดือน
รัฐบาลเป็นผูก้  าหนด) ให้สอดคล้องกบัแนวทางและเป้าหมายการจดัการศึกษาของชาติ ส าหรับ
ผูบ้ริหารสถานศึกษา (Principal) มาจากการจา้งโดยการสรรหาและแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริหาร
โรงเรียน ซ่ึงคณะกรรมการบริหารโรงเรียน/สถานศึกษา เป็นคณะกรรมการท่ีได้รับการสรรหาและ
แต่งตั้งจากชุมชน ผูป้กครอง อาจารยใ์หญ่ ครูและนกัเรียน เพื่อท าหน้าท่ีรับนโยบายจากกระทรวง 
ศึกษาธิการมาปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามนโยบาย เป้าหมายทางการศึกษาของชาติ หลกัสูตร ธรรมนูญของ
โรงเรียน/สถานศึกษา ตลอดจนให้สอดคลอ้งกบัสภาพปัญหาและความตอ้งการทางการศึกษาของ
ชุมชน โดยยึดหลกัการบริหารแบบการใช้คุณค่าร่วมกนั (A Community of Share Values) และท่ี
ตดัสินใจโดยองค์คณะบุคคล นอกจากน้ียงัมีส านักงานตรวจสอบการศึกษา (Education Review 
Office: ERO) เป็นหน่วยงานอิสระข้ึนตรงต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นผูรั้บผิดชอบ
ด าเนินการประเมินโรงเรียนและรายงานต่อสาธารณชนและต่อรัฐสภา 
    การบริหารงานด้านต่างๆ  ดังกล่าวนั้ น กระทรวงศึกษาธิการหรือส านักงาน
ปลดักระทรวงศึกษาธิการจะสั่งการไปยงัโรงเรียนโดยตรง ซ่ึงผูบ้ริหารสถานศึกษาหรืออาจารยใ์หญ่ 
(Principal) ท่ีไดรั้บมอบอ านาจจากคณะกรรมการบริหารโรงเรียนเป็นผูบ้ริหารงานทั้งในเร่ืองของ
การบริหารบุคลากร หลกัสูตร/แผนงาน และการเงินภายใตก้ารก ากบัดูแลของคณะกรรมการบริหาร
โรงเรียน แต่อย่างไรก็ตามในการกระจายอ านาจการจดัการศึกษาไปยงัคณะกรรมการบริหาร
โรงเรียนและสถานศึกษา รัฐไดใ้ห้ความส าคญักบัการตรวจสอบการด าเนินงานทั้งในดา้นคุณภาพ
การบริหาร การเรียนการสอน จึงไดจ้ดัให้มีหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบและถ่วงดุล 2 
หน่วยงาน คือ ส านกัตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และส านกังานรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา 
    ส านักตรวจสอบคุณภาพการศึกษา (Education Review Office: ERO) เป็นหน่วยงาน
อิสระของรัฐแยกออกจากกระทรวงศึกษาธิการ มีสายการบังคับบัญชาข้ึนตรงต่อรัฐมนตรีท่ี
รับผิดชอบ จดัตั้งข้ึนเม่ือปี ค.ศ. 1989 ท าหน้าท่ีเป็นหน่วยติดตามประเมินผลภายนอก ด าเนินการ
ตรวจสอบคุณภาพการจดัการศึกษาของสถานศึกษาในภาพรวมเพื่อดูสัมฤทธิผล (Effectiveness)   
ในลกัษณะของการตรวจสอบและถ่วงดุล โดยติดตามประเมินผลการจดัการศึกษาของโรงเรียน/
คณะกรรมการบริหารโรงเรียน ทั้งท่ีจดัโดยรัฐและเอกชน ตั้งแต่ระดบัก่อนวยัเรียนจนถึงระดับ
มธัยมศึกษาตอนปลาย ซ่ึงจะตอ้งสอดคลอ้งกบัแนวทางของชาติว่าดว้ยการจดัการศึกษา กฎหมาย
การศึกษา หลกัสูตรและเป้าหมายการจดัการศึกษาของโรงเรียนในภาพรวมท่ีปรากฏในธรรมนูญ
ของโรงเรียน (School Charter) ทั้งน้ี ส านกังานตรวจสอบคุณภาพการศึกษา (ERO) จะตอ้งรายงาน
ผลการตรวจสอบโรงเรียนต่อกระทรวงศึกษาธิการ คณะกรรมการบริหารโรงเรียน หน่วยงานท่ี
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เก่ียวขอ้ง ส่ือมวลชน ประชาชน และผูป้กครอง ใหเ้ป็นท่ีปรากฏแต่สาธารณชน และหากโรงเรียนใด
ไดรั้บการเสนอแนะการด าเนินงานจาก ERO แลว้ โรงเรียนนั้นจะตอ้งถือปฏิบติัและด าเนินการให้
เป็นไปตามขอ้เสนอแนะภายในเวลาท่ีก าหนด77 
    ส านักงานรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา (The New Zealand Qualification 
Authority: NZQA) เป็นหน่วยงานกลางภายในกระทรวงศึกษาธิการท่ีจัดตั้ งข้ึน เพื่อท าหน้าท่ี
ทดสอบความรู้และทกัษะ เพื่อให้การรับรองคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนและ
นกัเรียน ทั้งสายอาชีพและสายสามญั 
    สายอาชีพมีการสอนทั้งในมหาวิทยาลยั โรงเรียนเทคนิค โรงเรียนมธัยม และศูนยฝึ์ก 
อบรมต่างๆ NZQA มีหน้าท่ีตรวจสอบเพื่อควบคุมคุณภาพการสอนด้านวิชาชีพให้เป็นมาตรฐาน
เดียวกนั โดยท าการทดสอบความรู้ดา้นทกัษะฝีมือต่างๆ และออกใบรับรองใหต้ามคุณวฒิุ 
    สายสามญั NZQA จะท าหนา้ท่ีรับรองคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนและ
นกัเรียนตั้งแต่ระดบัมธัยมศึกษาข้ึนไป ซ่ึงไดแ้ก่ การสอบเทียบเกณฑ์มาตรฐานรายวิชา การสอบ
ปลายภาคของระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายทั้งประเทศ และการสอบเพื่อน าผลไปเขา้ศึกษาต่อใน
มหาวทิยาลยั หากโรงเรียนใดตอ้งการใหน้กัเรียนในสังกดัเขา้รับการสอบเทียบเกณฑ์มาตรฐานก็จะ
ส่งเด็กเขา้ทดสอบ โดย NZQA จะออกประกาศนียบตัร วุฒิบตัร หรือใบรับรองต่างๆ ให้กบัผูผ้่าน
การทดสอบแลว้แต่ละประเภทและรายวชิาท่ีสอบ โรงเรียนใดท่ีมีผูส้อบผา่นเป็นจ านวนมากก็แสดง
ว่าโรงเรียนนั้นมีคุณภาพในการจดัการเรียนการสอน ซ่ึงจะส่งผลให้เป็นท่ียอมรับของผูป้กครอง/
ชุมชน และส่งบุตรหลานเขา้เรียนมากข้ึน ท าให้ได้รับงบประมาณรายหัวจากรัฐเพิ่มมากข้ึนตาม   
ไปดว้ย 
    การรับรองคุณภาพมหาวทิยาลยันั้น ในประเทศนิวซีแลนด ์มหาวทิยาลยัไม่ตอ้งผา่นการ
อนุมติัหลกัสูตรและรับรองวิทยฐานะในแต่ละรายวิชาโดย NZQA แต่คณะกรรมการวิชาการใน
คณะกรรมการรองอธิการบดีของมหาวิทยาลยั (The Vice Chancellors Committee) จะเป็นผูต้ดัสิน
วา่หลกัสูตรรายวิชาท่ีเสนอใหม่มีมาตรฐานตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลยัหรือไม่ โดยท่ีมหาวิทยาลยั
แต่ละแห่งมีประสบการณ์ในการจดักิจกรรมของสถาบนัและมีกลไกมากมายในการตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษาทั้งในและนอกสถาบนั 
    หน่วยงานหลกัของภาครัฐบาลท่ีท าหนา้ท่ีดูแลดา้นนโยบาย ดา้นคุณภาพมาตรฐาน และ
ดา้นการจดัการศึกษาระดบัอุดมศึกษาของประเทศนิวซีแลนด์ ประกอบดว้ย กระทรวงศึกษาธิการ 
(Ministry of Education) คณะกรรมการการอุดมศึกษา (Tertiary Education Commission หรือ TEC) 
องค์การรับรองคุณวุฒิแห่งนิวซีแลนด์ (New Zealand Qualifications Authority หรือ NZQA) 
                                                 

 
77  แหล่งเดิม.  หนา้ 24. 

DPU



      122 

คณะกรรมการอธิการบดีแห่งนิวซีแลนด์  (New Zealand Vice Chancellors Committee หรือ 
NZVCC) สภาครูแห่งประเทศนิวซีแลนด์ (New Zealand Teachers Council) ส านกังานตรวจสอบ
การศึกษา (Education Review Office: ERO) และสถาบนัอุดมศึกษาต่างๆ 
    กระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานหลกัในการให้ค  าปรึกษาดา้นนโยบายเก่ียวกบัการ
อุดมศึกษาแก่รัฐบาล กระทรวงฯ จะเป็นผูจ้ดัวางกลยุทธ์การอุดมศึกษา (Tertiary Education Strategy 
หรือ TES) ของชาติ และเป็นผูก้  าหนดถ้อยแถลงความเร่งด่วนของการอุดมศึกษา (Statement of 
Tertiary Education Priorities หรือ STEP) ทั้งน้ี โดยผา่นการปรึกษาหารือกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
นอกจากนั้นกระทรวงฯ ยงัมีบทบาทในการวิเคราะห์ ตลอดจนติดตามตรวจสอบการด าเนินการว่า
เป็นไปตามกลยทุธ์การอุดมศึกษาแลถอ้ยแถลงความเร่งด่วน 
    คณะกรรมการอุดมศึกษา หรือ TEC มีหนา้ท่ีหลกัในการจดัสรรงบประมาณของรัฐบาล
เพื่อสนบัสนุนสถาบนัอุดมศึกษาทั้งท่ีเป็นมหาวิทยาลยั และสถาบนัอุดมศึกษาอ่ืนๆ TEC จะท างาน
ร่วมกบัหน่วยจดัการศึกษาเหล่าน้ี เพื่อพฒันาให้การใช้งบประมาณภาครัฐส่งเสริมและสนบัสนุน 
กลยุทธ์การอุดมศึกษา (TES) และไดก้ าหนดให้สถาบนัอุดมศึกษาต่างๆ รวมถึงมหาวิทยาลยัตอ้ง
จดัส่งธรรมนูญท่ีระบุถึงบทบาทของสถาบนัอุดมศึกษานั้นๆ ท่ีเรียกวา่ Charter และจดัส่งแผนปฏิบติั
การของสถาบันซ่ึงเรียกว่า Profile ไปยงั TEC เพื่อประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ 
งบประมาณท่ีจดัสรรแบ่งออกเป็นหลายส่วน ส่วนท่ีส าคญัไดแ้ก่ งบประมาณในส่วนของนกัศึกษา 
งบประมาณวจิยั ทุนนกัศึกษา และการพฒันาการเรียนการสอน 
    องค์กรรับรองคุณวุฒิแห่งนิวซีแลนด์ (New Zealand Qualification Authority) หรือ 
NZQA ไดจ้ดัตั้งข้ึนตามกฎหมายการศึกษา ค.ศ. 1989 (Education Act 1989) โดยมีบทบาทในการ
ประกนัคุณภาพและประสานงานดา้นวฒิุการศึกษา ส าหรับการศึกษาระดบัมธัยมศึกษา และระดบัท่ี
สูงกว่า ทั้งการฝึกอบรมของสถาบนัต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งน้ี NZQA ไม่ไดดู้แลคุณภาพ
มาตรฐานระดบัมหาวิทยาลยัโดยตรง แต่มอบอ านาจให้คณะกรรมการอธิการบดีแห่งนิวซีแลนด ์
หรือ NZVCC เป็นผูด้  าเนินการแทน และท าหนา้ท่ีประสานงานกบัองคก์ารท่ีมีหนา้ท่ีรับรองคุณวุฒิ
ของประเทศต่างๆ เพื่อใหก้ารยอมรับวฒิุการศึกษาซ่ึงกนัและกนั ทั้งการให้การยอมรับวุฒิการศึกษา
ของสถาบันการศึกษาต่างชาติ หรือการให้องค์การต่างชาติยอมรับวุฒิการศึกษาของสถาบัน        
การ ศึกษาในประเทศนิวซีแลนด์ และการพฒันากรอบการรับรองคุณสมบติัการศึกษาของชาติ 
(National Qualifications Framework) เพื่อพฒันามาตรฐานคุณสมบติัท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบติังาน
ในภาคแรงงานต่างๆ เพื่อเป็นมาตรฐานในการอบรม การรับรอง และแนวทางให้สถานศึกษาผลิต
บณัฑิตท่ีมีคุณสมบติัตรงตามความตอ้งการของภาคแรงงาน เป็นการยกระดบัมาตรฐานทกัษะของ
ประชาชนในระดบัชาติ มีการก าหนดความรู้เร่ืองต่างๆ และทกัษะดา้นต่างๆ เป็นหน่วยๆ เรียกว่า 
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หน่วยมาตรฐาน (Standard Unit) ซ่ึงเขียนโดยผูเ้ช่ียวชาญในสาขานั้นๆ โดยหน่วยมาตรฐานแต่ละ
หน่วยจะมีการก าหนดหน่วยกิตวา่จะมีการก าหนดหน่วยกิตวา่จะมีจ านวนหน่วยกิตเป็นเท่าใด และ
จะจดัการอยูใ่นระดบัใดซ่ึงมีทั้งหมดอยู ่10 ระดบัไดแ้ก่ ระดบั 1-3 เทียบเท่าระดบัในชั้นมธัยม และ
ปวช. ระดบั 4-6 เทียบเท่าระดบัปวส. และระดบั 1-3 เทียบเท่าระดบัอุดม ศึกษาหรือหลงัอุดมศึกษา 
ซ่ึงการได้รับวุฒิบตัร (Certificate) จะประกอบด้วยหน่วยมาตรฐานท่ีอยู่ในระดบั 1-4 และการได้
ประกาศนียบตัร (Diploma) จะประกอบด้วยหน่วยมาตรฐานท่ีอยู่ในระดับ 5 ข้ึนไป NZQA ท า
หน้าท่ีให้วุฒิบตัรและประกาศนียบตัรมาตรฐานชาติกว่า 750 หลกัสูตร ครอบคลุมทุกสาขาอาชีพ
และการเรียนรู้ท่ีรับรองโดย NZQA NZQA ไม่ได้เป็นหน่วยงานท่ีเขียนหลักสูตร และไม่ได้
สนบัสนุนงบประมาณดา้นการศึกษาและฝึกอบรม แต่หน่วยงานรับรองคุณสมบติัเพื่อเกิดมาตรฐาน
ข้ึน NZQA ได้จัดโครงการผลสัมฤทธ์ิทางการเ รียน 2001 (Achievement 2001) เป็นการวัด
ประเมินผลเพื่อรับรองคุณสมบติัตามสาระท่ีก าหนดไวใ้นกรอบหลักสูตรของชาติ ซ่ึงเรียกว่า 
วุฒิบัตรผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาชาติ (The National Certificate of Educational Achievement: 
NCEA) ซ่ึง NZQA เป็นหน่วยงานด าเนินการ ผลการสอบจาก NCEA จะให้ขอ้มูลวา่นกัเรียนแต่ละ
คนรู้หรือท าอะไรไดบ้า้ง NCEA เปิดโอกาสให้สถานศึกษามีทางมีทางเลือกท่ีหลากหลายในการ
จดัการเรียนการสอน และสนบัสนุนการวดัประเมินผลการเรียนรู้ท่ีจ  าเป็นส าหรับชาวนิวซีแลนด์ใน
ศตวรรษท่ี 21 ซ่ึงกล่าวไดว้า่ NZQA เป็นส านกัวดัผลแห่งชาติของนิวซีแลนดก์็ได ้
    คณะกรรมการอธิการบดีแห่งนิวซีแลนด์ หรือ NZVCC มีบทบาทหน้าท่ีท่ีไดรั้บมอบ
อ านาจจาก NZQA ในการรับรองวิทยฐานะของมหาวิทยาลัย รับรองโปรแกรมการศึกษาและ
กระบวนวิชา ตลอดจนติดตามตรวจสอบกระบวนการจัดการศึกษา และการส่งเสริมคุณภาพ
การศึกษาของมหาวิทยาลยัต่างๆ นอกจากหน้าท่ีดงักล่าว NZQA และ NZVCC ยงัมีหน้าท่ีติดตาม 
ตรวจสอบกระบวนการจัดการศึกษา และการส่งเสริมคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาท่ีไม่ใช่
มหาวทิยาลยั และมหาวทิยาลยัตามล าดบั 
    สภาครูแห่งประเทศนิวซีแลนด ์(New Zealand Teachers Council) ซ่ึงเป็นองคก์รวิชาชีพ
ท่ีรับรอง (Registered) และดูแลบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับตั้ งแต่ระดับอนุบาลจนถึง
ระดบัอุดมศึกษาก่อตั้งดว้ยกฎหมายมาตรฐานการศึกษา 2001 (Education Standards Act 2001) เพื่อ
รับผดิชอบมาตรฐานวชิาชีพของบุคลากรทางการศึกษา 
    ส านกังานตรวจสอบการศึกษา (Education Review Office: ERO) ท าหน้าท่ีตรวจสอบ
และประเมินโรงเรียน และรายงานต่อรัฐมนตรีวา่การกระทรวงศึกษาธิการและต่อสาธารณชน ERO 
นบัเป็นหน่วยงานส าคญัท่ีตรวจสอบการด าเนินงานของโรงเรียนให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา
ของชาติ 
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    การจดัการศึกษาของประเทศนิวซีแลนด์ ข้ึนช่ือว่ามีการด าเนินงานประกนัคุณภาพท่ีมี
คุณภาพดีเป็นท่ียอมรับของประเทศอ่ืนๆ เป็นเพราะวา่ประเทศนิวซีแลนด์ไดใ้ห้ความส าคญักบัการ
ประเมินผลในลักษณะท่ีเป็นการตรวจสอบและถ่วงดุลซ่ึงกันและกัน โดยมีระบบการติดตาม
ประเมินผลเพื่อมุ่งปรับปรุงพฒันาคุณภาพใน 3 ลกัษณะ คือ 
    1)  การติดตามประเมินผลภายใน กระทรวงศึกษาธิการมีการประเมินผลแบ่งเป็น 2 
ระดบั คือ ระดบักระทรวง มีส านกังานประเมินและตรวจสอบภายในกระทรวงท าหน้าท่ีทบทวน 
ตรวจสอบประเมินผลการปฏิบติังานในระดบักระทรวงให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล  และ
ส านกัพฒันานโยบายสู่การปฏิบติัคอยก ากบัดูแลธรรมนูญของสถานศึกษาให้สอดคลอ้งกบันโยบาย
ของรัฐ และระดับสถานศึกษาเป็นการติดตามประเมินผลโดยบุคคล/คณะบุคคล 5 กลุ่ม ได้แก่ 
กรรมการบริหารสถานศึกษา อาจารย ์ครู นกัเรียน/นกัศึกษา และผูป้กครอง เพื่อดูวา่มีการด าเนินการ
เป็นไปตามเป้าหมายหลกัสูตรธรรมนูญสถานศึกษาหรือไม่ 
    2)  การติดตามประเมินผลภายนอก โดยส านกังานตรวจสอบคุณภาพทางการศึกษาเป็น
หน่วยงานอิสระ ท าหน้าท่ีติดตามและตรวจสอบคุณภาพการจดัการจดัการศึกษาของสถานศึกษา 
ตั้งแต่ระดบัก่อนวยัเรียนจนถึงระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย 
    3)  องคก์ารรับรองคุณวุฒิแห่งนิวซีแลนด์ (New Zealand Qualifications Authority หรือ 
NZQA) เป็นหน่วยงานกลางภายในกระทรวงศึกษาธิการ หนา้ท่ีรับรองคุณวุฒิของนกัเรียน นกัศึกษา 
และคุณภาพของสถานศึกษา ตั้งแต่ระดบัมธัยมศึกษาข้ึนไป โดยท าการทดสอบนกัเรียน/นกัศึกษา 
และออกประกาศนียบัตร วุฒิบตัร หรือใบรับรองต่างๆ ให้กับผูผ้่านการทดสอบ การประเมิน
คุณภาพภายนอกระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานโดย ERO 
    การประกนัคุณภาพภายในของส านกัตรวจสอบคุณภาพการศึกษา (Education Review 
Office: ERO) มีการทบทวนการด าเนินงาน โดยในแต่ละปี ERO จะให้ทุกคนในส านกังานพิจารณา
ประเด็นความเส่ียงต่างๆ แลว้เสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาให้ค่าน ้ าหนกั โดยค านึงถึงโอกาส
ท่ีความเส่ียงนั้นก็จะเกิดข้ึน และผลกระทบของความเส่ียงท่ีจะมีต่อการด าเนินงานของ ERO ซ่ึง   
การวิเคราะห์ดงักล่าว เป็นส่วนส าคญัในการจดัท าแผนงานประจ าปีท่ี ERO จะตอ้งด าเนินการ โดย
เป็นแผนท่ียืดหยุ่นและสามารถตอบสนองการเปล่ียนแปลงได้ โดยปกติ ERO จะประเมิน
สถานศึกษาแต่ละแห่งทุก 3-4 ปี กรณีท่ีสถานศึกษามีขอ้ท่ีจะตอ้งปรับปรุงมากจะติดตามผลทุก 6 
เดือน78 ทั้งน้ี ERO เน้นระบบควบคุมคุณภาพในการประเมินอย่างมาก มีการควบคุมทุกขั้นตอน 
นบัตั้งแต่การคดัเลือกผูป้ระเมิน คณะผูป้ระเมิน และผูจ้ดัการระดบัพื้นท่ี ในการควบคุมคุณภาพของ
                                                 

 78  จตุพร อุทโท.  (2551).  รายงานการศึกษาระบบการประกนัคุณภาพของประเทสหรัฐอเมริกา    
ประเทศนิวซีแลนดแ์ละประเทศองักฤษ.  สืบคน้เม่ือ 12 มกราคม 2554, จาก http://jatuporn.is.in.th 
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กระบวนการท างานอย่างเป็นระบบ จะมี Senior Review Officers เป็นผูดู้แลควบคุมคุณภาพใน
ระดบัพื้นท่ี โดยรายงานฉบบัสมบูรณ์จะส่งให้ Area Manager ซ่ึงเป็นผูมี้ประสบการณ์และความ
น่าเช่ือถือสูง เป็นผูมี้อ านาจลงนามรับรองรายงาน ซ่ึงการลงนามดงักล่าวจะตอ้งมัน่ใจวา่ผูป้ระเมิน
เป็นผูท่ี้ไดรั้บการฝึกอบรมมาอยา่งดี ท างานมีคุณภาพและปฏิบติัตามกระบวนการอยา่งถูกตอ้ง 
    ระบบประกนัคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลยั มีสาระส าคญัแบ่งไดเ้ป็น 3 ส่วน คือ 
ส่วนท่ี 1 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีปรากฏในพระราชบญัญติั 1989 ได้ก าหนดให้มี
คณะกรรมการอธิการบดีแห่งนิวซีแลนด์  (New Zealand Vice-Chancellors Committee หรือ 
NZVCC) และจดัตั้ งหน่วยตรวจสอบวิชาการมหาวิทยาลัยทุกแห่งในนิวซีแลนด์ (New Zealand 
Universities Acadamic Audit Unit (AAU) เ ป็นหน่วยงานอิสระข้ึน เพื่อตรวจสอบภายนอก
มหาวิทยาลยัทุกแห่งในนิวซีแลนด์ ทั้ งน้ี คณะกรรมการอธิการบดีมหาวิทยาลัยยงัไม่ได้แต่งตั้ ง 
“คณะกรรมการโครงการวิชาการของมหาวิทยาลัย ” (Committee on Universities Acadamic 
Programmes (CUPA) เพื่อพิจารณาเร่ืองเก่ียวกับวิชาการทั้ งระบบของมหาวิทยาลัย ให้ความ
เห็นชอบวชิาเรียนระหวา่งมหาวทิยาลยัและการสอบ ให้ค  าแนะน าและความเห็นเก่ียวกบัการพฒันา
วิชาการ การโอนหน่วยกิตระหว่างโปรแกรมการศึกษา การก าหนดเกณฑ์ในการรับรอง และ        
การติดตามวุฒิการศึกษาของมหาวิทยาลัย  ส่วนท่ี 2 ระบบการประกันคุณภาพภายในของ
มหาวิทยาลยั มหาวิทยาลยัเป็นผูด้  าเนินการประกนัคุณภาพภายในของมหาวิทยาลยัเอง ซ่ึงแต่ละ
แห่งจะมีระบบการประกนัภายในท่ีไม่เหมือนกนั และจดัท ารายงานเพื่อรองรับการตรวจสอบภาย
นอกจาก AAU และส่วนท่ี 3 ระบบการประกันคุณภาพภายนอกของมหาวิทยาลัย หน่วยงาน
ตรวจสอบคุณภาพ หรือ AAU เป็นหน่วยงานอิสระภายนอก ท่ีมีหน้าท่ีตรวจสอบภายนอกให้        
แก่มหาวิทยาลัยทั้ งหมดในนิวซีแลนด์ โดยโครงสร้างการบริหารของ AAU มี 3 ส่วนคือ 1) 
คณะกรรมการของ AAU มีทั้งหมด 12 คน โดยมาจากบุคคลภายนอก ซ่ึงเป็นตวัแทนจากหน่วยงาน
ต่างๆ ธุรกิจอุตสาหกรรม เกษตรกรรม และอ่ืนๆ 9 คน 2) พนกังานเพียง 4 คน คือ ผูอ้  านวยการของ
หน่วยประกนัคุณภาพวิชาการ ผูช่้วยผูอ้  านวยการ พนกังานตรวจสอบคุณภาพและพนกังานท างาน
ไม่เต็มเวลา 3) หน่วยทะเบียนผูต้รวจสอบ มีหน้าท่ีในการจดัท าบญัชีรายช่ือของผูต้รวจสอบซ่ึงมี
จ านวนทั้งส้ิน 70 คน เป็นชาวนิวซีแลนด์ 56 คน ท่ีเหลือเป็นชาวต่างประเทศท่ีท าการตรวจสอบ
ภายนอกใหแ้ก่มหาวทิยาลยั 
    การด าเนินงานของ AAU มีหน้าท่ีในการประเมินกลไกการติดตามและการพฒันา
คุณภาพมาตรฐาน วิพากษ์ประสิทธิผลของระบบ และกระบวนการเชิงปฏิบติัการเพื่อการรักษา
คุณภาพของการศึกษา ช้ีปัญหาและขอ้เสนอแนะเพื่อการปรับปรุงกระบวนการ ตลอดจนการติดต่อ
ประสานงานอ่ืนๆ เพื่อดูการประกนัคุณภาพของนิวซีแลนด์นั้นมีมาตรฐานใกลเ้คียงกบันานาชาติ

DPU



      126 

มากนอ้ยเพียงใด กระบวนการในการตรวจสอบ AAU จะท าความตกลงเร่ืองขอบเขตการตรวจสอบ
กบัมหาวทิยาลยั และมหาวทิยาลยัตอ้งท า Self Review จากนั้น AAU จึงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
ซ่ึงเป็นบุคคลจากภายนอกประเทศ โดยการตรวจสอบทุกๆ 3 ปี ในการตรวจสอบจริงเป็น           
การตรวจสอบภาคสนามปกติจะใช้เวลา 3 วนั และตอ้งท ารายงานให้เสร็จภายใน 6 เดือน ทั้งน้ี           
การตรวจสอบตอ้งค านึงถึงพนัธกิจและเป้าหมายท่ีก าหนดไวใ้นธรรมนูญวา่แต่ละมหาวิทยาลยั และ
คณะกรรมการตอ้งรายงานความส าเร็จ จุดบกพร่อง จุดแขง็ พร้อมทั้งให้ขอ้เสนอแนะปรับปรุงต่างๆ 
ส าหรับการตรวจสอบในรอบแรก 1 ปี หลงัจากการรายงานความคืบหน้า รายงานคร่ึงเทอม และ
ผู ้อ  านวยการของ AAU จะไปตรวจมหาวิทยาลัยทุกแห่งว่าได้มีการแก้ไขปรับปรุงตามท่ี
คณะกรรมการตรวจสอบภายนอกหรือไม่ และการตรวจสอบรอบท่ี 2 จะท าการตรวจสอบ
มหาวิทยาลยัทุกแห่งในเร่ืองของการด าเนินการและการสนับสนุน นักศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา 
ความเช่ือมโยงระหว่างการวิจัยและการสอน ทั้ งในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา 
นโยบายการวจิยั การบริหารจดัการ และผลการด าเนินการของมหาวทิยาลยั 
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บทที ่4 
ปัญหาและวเิคราะห์ปัญหาเกีย่วกบัการคุ้มครองผู้รับบริการทางการศึกษาของ

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
 

   รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 ก าหนดให้รัฐตอ้งพฒันาคุณภาพ
และมาตรฐานการจดัการศึกษาในทุกระดบั และทุกรูปแบบให้สอดคลอ้งกบัความเปล่ียนแปลงทาง
เศรษฐกิจและสังคม การจดัการศึกษาจึงเป็นการจดัท าบริการสาธารณะท่ีเป็นหนา้ท่ีหลกัท่ีรัฐจะตอ้ง
ด าเนินการ กระทรวงศึกษาธิการในฐานะท่ีเป็นหน่วยงานหลกัของรัฐท่ีมีอ านาจหน้าท่ีการจดั
การศึกษาจึงตอ้งด าเนินการจดัการศึกษาใหเ้ป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด 
   ปัจจุบนัสถาบนัอุดมศึกษาต่างแข่งขนักนัจดัให้มีการแสวงหารายได้จากการจดัการ
เรียนการสอนด้วยการเปิดหลกัสูตรพิเศษ หรือจดัการศึกษานอกสถานท่ีตั้ง จนละเลยการรักษา
คุณภาพและมาตรฐานของการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา  จากการศึกษา ค้นคว้า และ
ประสบการณ์การปฏิบติังาน ผูเ้ขียนได้เห็นถึงปัญหาในการคุ้มครองผูบ้ริการทางการศึกษาของ
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน ภายใตก้ารก ากบัดูแลของส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาในหลาย
แง่มุม ดงัน้ี 
 
4.1  วเิคราะห์ปัญหาเกีย่วกบัหน่วยงานทีก่ ากบัดูแลและรับผดิชอบสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
   หน่วยงานท่ีก ากบัดูแลสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน ไดแ้ก่ กระทรวงศึกษาธิการ ส านกังาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และสภาสถาบนัอุดมศึกษา ผูเ้ขียนเห็นว่าปัญหาต่างๆ ของ
หน่วยงานท่ีก ากบัดูแลมีหลากหลายปัญหา ดงัน้ี 
 4.1.1  คณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) และส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
ไม่ทราบถึงบทบาทอ านาจหน้าท่ีของตนเอง การใช้อ านาจในการก ากับดูแลสถาบนัอุดมศึกษา
เอกชนต้องใช้อ านาจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีส านักงานคณะกรรมการ      
การอุดมศึกษาเป็นหน่วยงานท่ีตั้งเร่ืองให้รัฐมนตรีว่ากระทรวงศึกษาธิการใช้อ านาจในการก ากบั
ดูแลสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนใหป้ฏิบติัตามกฎหมาย  
 4.1.2  เจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังานภายในส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษามีความรู้ความเขา้ใจ
ตวับทกฎหมายท่ียงัไม่ดีพอ ท าให้ไม่ทราบถึงบทบาท อ านาจหนา้ท่ีของตนเอง ส่งผลให้การบงัคบั
ใช้กฎหมายขาดประสิทธิภาพ รวมถึงการประสานงานระหว่างหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีก ากบัดูแล
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สถาบนัอุดมศึกษาไม่วา่จะเป็นกระทรวงศึกษา ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สภาสถาบนั 
และอธิการบดี ซ่ึงแต่ละหน่วยงานมีบทบาท อ านาจหน้าท่ีท่ีแตกต่างกัน ทุกหน่วยงานจะตอ้งรู้
บทบาท อ านาจหนา้ท่ีของตนเองแลว้จะท าให้การก ากบัดูแลเกิดประสิทธิภาพ 
 4.1.3  ตามมาตรา 28 แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 กรรมการสภา
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน มีท่ีมา 2 ส่วน คือ กรรมการสภาท่ีผูรั้บใบอนุญาตเสนอจ านวน 8-15 คน 
และกรรมการสภาสถาบนัท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเลือก จ านวนไม่เกิน 3 คน จาก
บทบญัญติัดงักล่าวจะเห็นวา่สัดส่วนกรรมการสภาสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนมาจากผูรั้บใบอนุญาต
มากกว่าบุคคลภายนอก ท าให้กรรมการสภาสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนขาดความเป็นอิสระใน       
การก ากับดูแลกิจการของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน และการสรรหาอธิการบดี เหตุท่ีให้ผูรั้บ
ใบอนุญาตเป็นผูเ้สนอช่ือกรรมการสภาสถาบนั เน่ืองจากสถาบนัอุดมศึกษาเป็นทรัพย์สินของ
เอกชน เอกชนยอ่มสามารถท่ีมีสิทธิในการก าหนดผูบ้ริหารจดัการทรัพยสิ์นของตนเองได ้
 4.1.4  ผูบ้ริหารสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนบางแห่งยงัขาดวิสัยทศัน์ จริยธรรม จรรยาบรรณ
วิชาชีพ และการบริหารงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาล  ท าให้สถาบันอุดมศึกษาเอกชนขาด
ประสิทธิภาพ ผูรั้บการศึกษาไม่มีคุณภาพ สถาบันอุดมศึกษาจะมีคุณภาพ ประสิทธิผล หรือ
ประสิทธิภาพนั้นมกัปรวนแปรไปตามผูน้ าเสมอ ไม่เพียงแต่ข้ึนอยูก่บัตวัผูน้ าแลว้ยงัข้ึนอยูก่บัปัจจยั
อีกหลายอยา่งเช่น ปัจจยัท่ีมีการบริหารงานท่ีดี ความสามารถในการจดัองคก์ร และการใชท้รัพยากร
อยา่งคุม้ค่าหรือไม่อีกดว้ย 
 
4.2  ปัญหาเกีย่วกบัอ านาจหน้าทีห่น่วยงานทีรั่บผดิชอบ 
   เดิมพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 สภาสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน
ไม่มีอ านาจในการอนุมติัหลกัสูตรและปรับปรุงหลกัสูตร การอนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุง
หลกัสูตร เป็นอ านาจของส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ท าใหส้ถาบนัอุดมศึกษาเอกชนไม่
มีความคล่องตวัการในการบริหารกิจการ เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาเอกชนเกิดความคล่องตัว 
กระทรวงศึกษาธิการไดเ้สนอแกพ้ระราชบญัญติัดงักล่าวจ านวน 11 มาตรา คือ มาตรา 18 24 28 (3) 
34 (6) (10/1) 55 80 81 84 86 98 และ 106 วตัถุประสงคใ์นการแกไ้ข เพื่อเพิ่มอ านาจให้สภาสถาบนั
มีอ านาจในการอนุมติัหลกัสูตรและปรับปรุงหลกัสูตรตามท่ีคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด 
รวมทั้งส่งเสริมให้สถาบนัอุดมศึกษาเอกชนมีอ านาจในการลงทุนหรือร่วมทุนกบันิติบุคคลหรือ
หน่วยงานอ่ืน เพื่อเป็นรายไดข้องสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน เม่ือมีการประกาศใช้พระราชบญัญติั
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2550 ท าให้ส านักงานคณะกรรมการ               
การอุดมศึกษาไม่สามารถควบคุมการเปิดหลักสูตรต่างๆ ของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนได้ ซ่ึง
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หลกัการแกไ้ขกฎหมายในคร้ังน้ี ก็เป็นไปตามหลกัสากลท่ีสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนควรมีความเป็น
อิสระ แต่สถาบนัอุดมศึกษาเอกชนบางแห่งมุ่งแต่รายไดโ้ดยการเปิดหลกัสูตรต่างๆ ไม่เป็นไปตาม
มาตรฐานท่ีกฎหมายก าหนด 
   ปัจจุบนัสภาสถาบนัอุดมศึกษาเป็นองคก์รสูงสุดท่ีก ากบัดูแลและติดตามการท างานของ
อธิการบดีสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน การใชอ้ านาจหนา้ท่ีของสภาสถาบนัอุดมศึกษาส่วนใหญ่ยงัขาด
ประสิทธิภาพ การเช่ือมโยงนโยบายสู่การปฏิบติั การก ากบั และการตรวจติดตามผลตามมติหรือผล
การประชุมสภามหาวทิยาลยัในแต่ละคร้ัง สาเหตุเน่ืองจาก 1) โครงสร้างของสภาสถาบนัอุดมศึกษา
ไม่เป็นธรรมาภิบาล 2) สภาสถาบนัอุดมศึกษาท างานในลกัษณะของงานประจ าตามหนา้ท่ีมากกวา่
งานในเชิงการก ากบั ติดตาม และการก าหนดนโยบาย 3) วฒันธรรมของสังคมไทยท่ีให้เกียรติ และ
เก้ือกูลกนั 4) กรรมการสภาสถาบนัอุดมศึกษาส่วนหน่ึงขาดความเข้าใจในบทบาทหน้าท่ี และ
ภารกิจด้านอุดมศึกษา 5) ขาดข้อมูลสารสนเทศท่ีครบถ้วน ชัดเจนในการบริหารจัดการ               
การตดัสินใจ และการท างานเชิงรุก 6) สภาสถาบนัอุดมศึกษาเป็นองค์คณะบุคคลท างานโดยใช้   
การประชุมจึงจ าเป็นท่ีจะตอ้งมีหน่วยงานรองรับสนบัสนุนการท างานเพื่อเป็นเคร่ืองมือกลไกใน
การขบัเคล่ือนการท างาน เม่ือไม่มีการท างานจึงขาดความต่อเน่ือง และการก ากบัติดตามท่ีดี ทั้งน้ี 
เพราะหลายสถาบันอุดมศึกษาย ังไม่ มีการจัดตั้ งหน่วยงานรองรับ การท างานของสภา
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชนควรมีการจดัตั้ ง “ส านักงานสภาสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน” เพื่อเป็น
เคร่ืองมือหรือกลไกท่ีจะเสริมหนุนประสิทธิภาพการท างานของสภาสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนอนั
จะส่งผลให้สถาบนัอุดมศึกษาต่างๆ สามารถพฒันางานตามแผนพฒันาอุดมศึกษาขา้งตน้ในสาระ
โดยเฉพาะดา้นธรรมาภิบาล1 
   ผูบ้ริหารจ านวนไม่น้อยท่ียงัไม่เขา้ใจบทบาทอ านาจหน้าท่ีของการเป็นกรรมการสภา
สถาบนัอุดมศึกษา และการบริหารสถาบันอุดมศึกษาอย่างเพียงพอ โดยเฉพาะกรรมการสภา
สถาบนัอุดมศึกษาท่ีมาจากบุคคลภายนอกบางท่านมิไดมี้ความรู้ความเขา้ใจบทบาทอ านาจหน้าท่ี
ของตน รวมทั้งไม่มีความเขา้ใจธรรมชาติ เอกลกัษณ์ หรือความโดดเด่นท่ีเป็นลกัษณะเฉพาะของ
สถาบนัอุดมศึกษา ตลอดจนไม่มีความรู้ความเขา้ใจในรากเหงา้และวฒันธรรมของสถาบนัท่ีตนเขา้
ไปร่วมเป็นกรรมการสภาสถาบนัอยูด่ว้ย มีผลท าให้เกิดความย่อหย่อน ผลประโยชน์ทบัซ้อน การ
บริหารงานท่ีขาดประสิทธิภาพขาดทิศทางการพัฒนาท่ีชัดเจน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเม่ือต้อง
ผสมผสานการก ากบัดูแลดว้ยกฎ ระเบียบ และการสนบัสนุน รวมทั้งภาระหนา้ท่ีในการขบัเคล่ือน
การอุดมศึกษาในภาพรวมเพื่อใหส้ัมพนัธ์และสอดคลอ้งกบัการพฒันาประเทศ 
                                                 

 
1  กมลินทร์  พินิจภูวดล.  (2553).  สรุปผลการสัมมนา เร่ือง การจดัตั้งส านักงานสภามหาวทิยาลยั. 

หนา้ 2. 
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4.3  ปัญหาเกีย่วกบัวธีิการและขั้นตอนทางกฎหมายในการก ากบัดูแลสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
   การจดัการศึกษาของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนอยู่ภายใตก้ารก ากบัดูแลของส านกังาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ให้สถาบันอุดมศึกษาเอกชนจัดการให้ศึกษาให้มีคุณภาพและ
มาตรฐานตามท่ีก าหนดก าหนด แต่การจดัการศึกษาของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนบางแห่ง จดั
การศึกษาโดยมุ่งแสวงหาก าไรจนละเลยการรักษาคุณภาพมาตรฐาน ท าให้เกิดปัญหาต่างๆ ตามมา 
เช่น ปัญหาเก่ียวกบัคุณภาพมาตรฐานการศึกษา ปัญหาเก่ียวกบัหลกัสูตรวิชาชีพ ปัญหาเก่ียวกบัการ
จดัการศึกษานอกสถานท่ีตั้ง และปัญหาเก่ียวกบัสิทธิขั้นพื้นฐานท่ีสถาบนัอุดมศึกษาพึงจดัให้แก่
นิสิตนกัศึกษา 
 
 4.3.1  ปัญหาเกีย่วกบัคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
   การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง (ปี พ.ศ. 2548-2552) ประกอบด้วยเกณฑ์
มาตรฐานขั้นต ่า การใช้หลกัประเมินตามจุดเน้นของแต่ละสถาบนั โดยมีเกณฑ์การตดัสินผลท่ี
ส าคญั 3 เกณฑ์ คือ เกณฑ์มาตรฐาน เกณฑ์พฒันา และเกณฑ์การบรรลุความส าเร็จตามเป้าหมาย
ของการปฏิบติังานตามแผน  ซ่ึงการตดัสินแบ่งผลออกเป็น 3 แบบ คือ รับรอง รอพินิจ และไม่
รับรอง สรุปผลการประเมินพบว่ามีสถาบันอุดมศึกษาท่ีมีการจัดการศึกษาไม่ได้ตามเกณฑ์
มาตรฐานคุณภาพจ านวน 14 แห่ง เป็นสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน 8 แห่ง วิทยาลยัชุมชน 3 แห่ง 
มหาวทิยาลยัราชภฏั 2 แห่ง และสถาบนัการศึกษาเฉพาะทาง 1 แห่ง 
   สถาบนัอุดมศึกษาแต่ละแห่งมีแนวทางในการผลิตบณัฑิตของตนเอง ท าให้เกิดความ
หลากหลาย ซ่ึงเป็นอุปสรรคต่อการก าหนดเกณฑใ์นการประเมินคุณภาพมาตรฐานไปตามหลกัสูตร
และความหลากหลายของสถาบันอุดมศึกษา เกณฑ์การประเมินจึงต้องเหมาะสมกับความ
หลากหลายของสถาบนัอุดมศึกษาแต่ละแห่ง เพื่อให้การประเมินคุณภาพการจดัการศึกษาเกิด
ประสิทธิภาพอยา่งแทจ้ริง 
   ปัจจุบนัสถาบนัอุดมศึกษาต่างแข่งขนักนัจดัให้มีการแสวงหารายได้จากการจดัการ
เรียนการสอนด้วยการเปิดหลกัสูตรพิเศษ หรือจดัการศึกษานอกสถานท่ีตั้ง จนละเลยการรักษา
คุณภาพและมาตรฐานของการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ซ่ึงคณะอนุกรรมาธิการการ
อุดมศึกษา วุฒิสภา  ได้สรุปปัญหาท่ีมีผลกระทบต่อคุณภาพมาตรฐานของการศึกษาใน
ระดบัอุดมศึกษา2 ดงัน้ี 
                                                 

 
2  คณะอนุกรรมาธิการการอุดมศึกษา วฒิุสภา.  (2552).  รายงานผลการพจิารณาศึกษาของคณะ 

อนุกรรมาธิการการอุดมศึกษา เร่ือง สภาพปัญหาเกีย่วกบัคุณภาพและมาตรฐานการอดุมศึกษา.  หนา้  21. 
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   1)  คุณภาพของครูไม่ได้มาตรฐาน ท าให้นักเรียนมัธยมศึกษาท่ีเป็นตัวป้อนเข้า สู่
อุดมศึกษาโดยรวมมีคุณภาพต ่าลง เม่ือพิจารณาจากสัมฤทธิผลทางการศึกษาจนถึงความสามารถ
พื้นฐานในการอ่านภาษาไทย 
   2)  สถาบนัอุดมศึกษาเปิดหลกัสูตรและจดัการเรียนการสอนซ ้ าซ้อนกนั ท าให้เกิดการ
แย่งชิงตลาดการศึกษาระหว่างสถาบนัอุดมศึกษาด้วยกนัเองในพื้นท่ีเดียวกนั โดยไม่ค  านึงถึงว่า
บณัฑิตจะว่างงาน ส่งผลให้สถาบนัอุดมศึกษาส่วนใหญ่ไม่ไดมี้ระบบการคดักรองเด็กท่ีมีคุณภาพ
มาตรฐานท่ีแทจ้ริง หากแต่เป็นระบบเปิดโอกาสใหเ้ด็กทุกคนสามารถเขา้ศึกษาต่อไดท้ั้งหมด 
   3)  ผูบ้ริหารสถาบนัอุดมศึกษายงัไม่เขา้ใจบทบาทหน้าท่ีของการเป็นกรรมการสภา
สถาบนั และการบริหารสถาบนัอุดมศึกษาอยา่งเพียงพอ ก่อให้เกิดความยอ่หยอ่น ผลประโยชน์ทบั
ซอ้น การบริหารท่ีขาดประสิทธิภาพ ขาดทิศทางการพฒันาท่ีชดัเจน 
   4)  ขาดการลงทุนของรัฐในกิจการวิจยัและการพฒันา และขาดความเช่ือมโยงและการ
ท างานร่วมกบัภาคเอกชน ประกอบกบัอาจารยส่์วนใหญ่ยงัไม่มีศกัยภาพในการบริการทางวิชาการ 
ส่งผลให้การสร้างนวตักรรมของประเทศตกต ่า โครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์อยู่ในระดบั
ทา้ยๆ ของประเทศท่ีไดรั้บการจดัอนัดบั 
   5)  สถาบันอุดมศึกษาไม่มีการท างานร่วมกันและไม่มีการแบ่งงานกันท าระหว่าง
สถาบนัอุดมศึกษาดว้ยกนัเอง ส่งผลใหมี้โครงสร้างพื้นฐานท่ีซ ้ าซ้อนและมีระบบการบริหารจดัการ
ท่ีส้ินเปลือง 
   6)  โครงสร้างการเรียนรู้ทั้งในเชิงเน้ือหาสาระและโครงสร้างหลกัสูตรไม่ตอบสนอง
ต่อความตอ้งการท่ีแทจ้ริงของตลาดแรงงาน การเรียนรู้ศาสตร์เฉพาะทางทั้งวิชาชีพและวิถีการงาน
ของบณัฑิตในปัจจุบนัไม่เพียงพอต่อความอยูร่อดและการแข่งขนัของตลาดแรงงานในอนาคต 
   7)  ความไม่ชัดเจนในหลกัการจดัการศึกษาของสถาบนัอุดมศึกษา (Main Concept) 
เก่ียวกับการจดัการศึกษาเพื่อความรู้ (Academic Training) กบัการจดัการศึกษาเพื่อการมีงานท า 
(Vocational Training) 
   8)  ค่านิยมทางการศึกษาเพื่อให้ไดป้ริญญาโดยไม่ไดมุ้่งหวงัความรู้อยา่งแทจ้ริง สภาพ
สังคมไทยเป็นสังคมท่ีใหคุ้ณค่ากบัปริญญาบตัรมากกวา่ความสามารถของบุคคล 
   9)  การเรียนการสอนภาษาไทยยงัขาดคุณภาพและมาตรฐานท่ีดี ท าให้บณัฑิตขาดความ
รอบรู้ดา้นวชิาการ ขาดทกัษะในการท างาน เน่ืองจากปัญหาดา้นการส่ือสารทั้งการส่ือสารภาษาไทย
และภาษาต่างประเทศ 
   10)  การคดัแยกนกัเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ กบันกัเรียนทัว่ไปซ่ึงมีจ านวนมากกวา่ 
ซ่ึงรัฐยงัขาดการสนบัสนุนส่งเสริมเด็กท่ีมีความสามารถพิเศษในระดบัมธัยมศึกษา 
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   11)  หลกัเกณฑ์การลดหย่อนภาษีส าหรับผูบ้ริจาคเงินเพื่อสนบัสนุนการศึกษา3 ยงัไม่
อ านวยความสะดวกให้แก่ผูบ้ริจาคเท่าท่ีควร เช่น การจ ากดัเงินท่ีสามารถน าไปขอลดหย่อนภาษี 
การก าหนดให้ผูบ้ริจาคตอ้งบริจาคให้แก่สถานศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการก าหนดเท่านั้น เป็นตน้ 
ท าให้การบริจาคเงินเพื่อสนบัสนุนการศึกษาไม่ไดรั้บความสนใจจากผูมี้เงินได ้เม่ือเทียบกบัการ
ท าบุญ หรือบริจาคเงินใหแ้ก่วดัหรือสาธารณะกุศล 
   นอกจากปัญหาดงักล่าวขา้งตน้แลว้ผูเ้ขียนเห็นวา่ยงัมีปัญหาอ่ืนอีก ดงัน้ี 
   ปัญหาคณาจารยป์ระจ าในสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนหน่ึงคนจะเป็นอาจารยป์ระจ าไดไ้ม่
เกิน 1 แห่ง มีผลท าให้มีการใช้ช่ืออาจารยป์ระจ าซ ้ าซ้อนกนั หรือการอา้งช่ืออาจารยท่ี์มีช่ือเสียงว่า
เป็นอาจารยป์ระจ า แต่ในความเป็นจริงแลว้อาจารยผ์ูน้ั้นมิไดส้อนท่ีสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนแห่ง
นั้ นแต่อย่างใด ปัญหาการเปิดสอนพิเศษหน้าสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ปัจจุบันมีอาจารย์
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชนบางแห่งสอนในชั้นเรียนแล้วนิสิตนักศึกษาเรียนไม่รู้เร่ือง เพื่อท่ีจะให้
นักศึกษาไปลงเรียนกับอาจารยป์ระจ าวิชาท่ีนอกสถาบนั แล้วอาจารย์สอนอีกแบบหน่ึงท่ีนิสิต
นกัศึกษาสามารถเขา้ใจไดพ้ร้อมทั้งบอกแนวขอ้สอบ นิสิตนกัศึกษาท่ีลงเรียนพิเศษจะไดค้ะแนน
สอบวชิานั้นดีกวา่นิสิตนกัศึกษาท่ีไม่ไดล้งเรียนพิเศษ 
   การท่ีส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานก าหนดใหผู้บ้ริหารสถานศึกษาควร
เป็นผูท่ี้ไดรั้บปริญญาระดบับณัฑิตศึกษาในหลกัสูตรบริหารการศึกษา ท าให้ผูเ้รียนส่วนใหญ่เขา้ใจ
ว่าเม่ือผ่านหลักสูตรดังกล่าวแล้วจะเป็นการง่ายต่อการเข้าสู่ต าแหน่งผู ้บริหารสถานศึกษา 
สถาบนัอุดมศึกษาหลายแห่งจึงแข่งขนักนัเปิดสอนหลกัสูตรบริหารการศึกษาจ านวนมาก โดยเปิด
ทั้งท่ีสถานท่ีตั้งหลกั และนอกสถานท่ีตั้งของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน 
   ปัญหาใหญ่ของสังคมไทยท่ีให้คุณค่ากบัปริญญาบตัรมากกวา่ความสามารถของบุคคล 
เน่ืองจากค่านิยมทางสังคมของไทยมุ่งเนน้คุณค่าของการศึกษาแค่ปริญญาบตัร เพื่อตอบสนองความ
ตอ้งการของประชาชนท่ีตอ้งการเพิ่มพูนความรู้ และเพื่อน าปริญญาบตัรไปใช้ในการต่อยอดการ
ท างาน การด ารงสถานะทางสังคม หรือความกา้วหนา้ในสายอาชีพการงานของตนเองเท่านั้น เช่น 
การปรับวุฒิการศึกษา การท่ีส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานก าหนดให้ผูบ้ริหาร
สถานศึกษาควรเป็นผูท่ี้ได้รับปริญญาระดบับณัฑิตศึกษาในหลกัสูตรบริหารการศึกษา ค่านิยม
ดงักล่าวจึงเป็นช่องทางให้สถานศึกษาด าเนินการจดัการเรียนการสอนในหลากหลายหลกัสูตร
เพิ่มเติมข้ึน รวมทั้งการจดัการเรียนการสอนนอกสถานท่ีตั้ง ดงันั้น การจดัการศึกษาในลกัษณะน้ีจึง
ไดรั้บกระแสการตอบรับท่ีดีจากผูเ้รียนในระบบอุดมศึกษาของไทย 
                                                 

 
3  พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร วา่ดว้ยการยกเวน้รัษฎากร (ฉบบัท่ี 420)  

พ.ศ. 2547.  
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 4.3.2  ปัญหาเกีย่วกบัหลกัสูตรวชิาชีพ 
   ตามท่ีไดก้ล่าวไวใ้นบทท่ี 3 ปัจจุบนัประเทศไทยมีสภาวิชาชีพจ านวน 14 สภาวิชาชีพ 
ผูเ้ขียนขอยกตวัอยา่งการจดัการศึกษาในสาขาวิชาชีพท่ีมีปัญหามากท่ีสุดในปัจจุบนั คือ การจดัการ
ศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์  ของวิทยาลัยนครราชสีมา และการจัดการศึกษาหลักสูตร
ประกาศนียบตัรวชิาชีพครู (ป.บณัฑิต) ของมหาวทิยาลยัอีสาน เพื่อเป็นกรณีศึกษา 
   4.3.2.1  กรณีการจดัการศึกษาหลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต 
     ปี พ.ศ. 2548 วิทยาลยันครราชสีมาไดเ้ปิดสอนหลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต 
โดยส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบหลกัสูตรในปี พ.ศ. 2548 และสภาการพยาบาล
รับรองหลกัสูตรพยาบาลศาสตร์ในปี พ.ศ. 2549 (โดยยอ้นหลงัให้ถึงปี พ.ศ. 2548 ดว้ย) ต่อมาในปี 
พ.ศ. 2552 สภาการพยาบาลไดแ้จง้ว่า สภาการพยาบาลไม่รับรองหลกัสูตรพยาบาลของวิทยาลยั
นครราชสีมาแลว้ในปีการศึกษา 2550/2551/2552 ส่งผลให้นกัศึกษาพยาบาลท่ีเรียนอยูใ่นช่วง 3 ปี
การศึกษาน้ีทุกคน คือ นกัศึกษาทั้ง 5 รุ่น รวม 293 คน (ลาออกไป 2 คน) จะไม่มีสิทธิเขา้สอบรับใบ
ประกอบวชิาชีพพยาบาลของสภาการพยาบาล เน่ืองจากหลกัสูตรพยาบาลจ าเป็นตอ้งไดรั้บการรับรอง
จากสภาการพยาบาลอยา่งต่อเน่ือง 4 ปี ตลอดหลกัสูตร 
     การอนุมติัหลกัสูตรและการรับนกัศึกษาเป็นอ านาจของสภาวิทยาลยั ตามมาตรา 
34 (6) แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2550 
กรณีสภาการพยาบาลไม่รับรองมีผลเฉพาะต่อการประกอบวิชาชีพพยาบาลของผูส้ าเร็จการศึกษา
ตามกฎหมายวา่ดว้ยสภาการพยาบาลเท่านั้น หาไดมี้ผลต่อการอนุมติัหลกัสูตรและการรับนกัศึกษา
สาขาวชิาพยาบาลศาสตรบณัฑิตของวทิยาลยันครราชสีมาแต่อยา่งใด นกัศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ 
ท่ีส าเร็จการศึกษาแล้ว จะมีศักด์ิและสิทธ์ิถือได้ว่าเป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีซ่ึง
ส านกังาน ก.พ. รับรองการเทียบคุณวุฒิให้รับราชการได้ เพียงแต่นกัศึกษาจะไม่ไดรั้บอนุญาตให้
สอบใบประกอบวชิาชีพจากสภาการพยาบาล 
     จากปัญหาดังกล่าว ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้แก้ปัญหา 
นกัศึกษาหลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิตท่ีไดรั้บผลกระทบ โดยไดด้ าเนินการจดัหาสถานศึกษา
ใหก้บันกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 จ านวน 35 คน และชั้นปีท่ี 2–4 จ านวน 135 คน มีรายละเอียด ดงัน้ี 
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ตารางที ่4.1  นักศึกษาพยาบาลช้ันปีที่ 1  
สถาบนัอุดมศึกษา จ านวน (คน) 

1.  มหาวทิยาลยัคริสเตียน 10 
2.  มหาวทิยาลยันานาชาติเอเชีย-แปซิฟิค 1 
3. มหาวทิยาลยัวงษช์วลิตกุล 1 
4. มหาวทิยาลยัอุบลราชธานี 12 
5. มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม 6 
6. มหาวทิยาลยัราชภฏัสุรินทร์ 3 (สาธารณสุขศาสตร์) 
7. มหาวทิยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์ 1 (วทิยาศาสตร์) 
8. มหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา 14 (บริหารธุรกิจ) 

รวม 35 
หมายเหตุ  มีนกัศึกษาจ านวน 14 รายไปเรียนสาขาอ่ืน/เรียนพยาบาล วทิยาลยัเซนตห์ลุยส์ 
   นกัศึกษาพยาบาลชั้นปีท่ี 2 / 3 / 4  
แหล่งทีม่า  ส านกัประสานและส่งเสริมกิจการอุดมศึกษา ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
ตารางที ่4.2  นักศึกษาพยาบาลช้ันปีที ่2–4  

1.  มหาวทิยาลยัขอนแก่น 3 
2.  มหาวทิยาลยัมหาสารคาม 6 
3.  มหาวทิยาลยันเรศวร 12 
4.  มหาวทิยาลยับูรพา 6 
5.  มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 6 
6.  มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 10 
7.  มหาวทิยาลยัสยาม 14 
8.  วทิยาลยัพยาบาลต ารวจ   11 
9.  วทิยาลยัพยาบาล สถาบนัพระบรม 
      ราชชนก 

67 

รวม 135 
หมายเหตุ  มีนกัศึกษาจ านวน 35 รายไม่ประสงครั์บการช่วยเหลือ และอีก 11 รายไม่ส าเร็จ
การศึกษาชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 สายวทิย ์
แหล่งทีม่า  ส านกัประสานและส่งเสริมกิจการอุดมศึกษา ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
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     นกัศึกษาพยาบาลทุกชั้นปีของวิทยาลยันครราชสีมา (ยกเวน้ผูท่ี้ไม่จบ ม.6 สาย
วทิย)์ ท่ีเขา้ศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาแห่งใหม่จะตอ้งสอบเทียบโอนรายวชิาและเทียบความรู้แต่ละ
ชั้นปี โดยทางสถาบนัแห่งใหม่จะเป็นผูก้  าหนดขอ้สอบคดัเลือกตามหลกัสูตรท่ีจดัการเรียนการสอน 
ซ่ึงในการด าเนินการโอนยา้ยนักศึกษาไปศึกษายงัสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนท่ีเปิดสอนหลักสูตร 
พยาบาลศาสตรบณัฑิต จะต้องไม่ท าให้สถาบนัท่ีรับนักศึกษาได้รับผลกระทบกับนักศึกษาใน
ภาพรวมต่อการสอบใบประกอบวชิาชีพจากสภาการพยาบาลดว้ย 
     ส าหรับนกัศึกษาพยาบาลประมาณ 14 คนท่ีไม่ไดส้ าเร็จการศึกษาระดบัมธัยม
ปลายในสายวทิยาศาสตร์ (จบมธัยมศึกษาปีท่ี 6 สายศิลป์ หรือ ปวช. ธุรกิจพยาบาล) ตอ้งถือวา่ไม่มี
คุณสมบติัเขา้ศึกษาในสาขาวิชาพยาบาลศาสตรบณัฑิต ดงันั้น จึงตอ้งโอนยา้ยนกัศึกษากลุ่มน้ีไป
เรียนในคณะสาขาวชิาอ่ืนของวทิยาลยันครราชสีมา หรือสถาบนัอุดมศึกษาอ่ืน 
     นอกจากการจดัหาสถานศึกษาให้แก่นักศึกษาแล้ว ส านักงานคณะกรรมการ  
การอุดมศึกษาไดด้ าเนินการติดต่อประสานงานกบัสภาการพยาบาล เพื่อหาแนวทางในการแกไ้ข
ปัญหาผูส้ าเร็จการศึกษาตามหลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิตให้เป็นผูมี้สิทธิสอบความรู้ เพื่อข้ึน
ทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวชิาชีพการพยาบาล และประสานงานกองทุนให้กูย้ืมเพื่อ
การศึกษาในการปรับโอนยา้ยค่าเล่าเรียน และขยายเวลาการกูย้มืใหน้กัศึกษา 
     จากการศึกษาข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกรณีการไม่รับรองหลกัสูตรพยาบาลศาสตร
บณัฑิตของวทิยาลยันครราสีมา ผูเ้ขียนเห็นวา่ สาเหตุส าคญัท่ีท าใหเ้กิดปัญหา คือ 
     1)  การรับรองของสภาการพยาบาลรับรองเป็นรายปี มิไดรั้บรองตลอดหลกัสูตร
การศึกษา เน่ืองจากสภาพยาบาลเห็นวา่ แต่ละปีจ านวนนกัศึกษาของสถาบนัอุดมศึกษาจะเพิ่มข้ึน 
เช่น ปีแรกมีเฉพาะนกัศึกษาปีหน่ึง ปีท่ีสองมีนกัศึกษาปีหน่ึงและปีสอง ปีท่ีสามมีนกัศึกษาปีท่ีหน่ึง 
สอง และสาม ปีท่ีส่ีมีนกัศึกษาปีท่ีหน่ึง สอง สาม และส่ี ท าใหส้ถาบนัอุดมศึกษาจะตอ้งเพิ่มอาจารย ์
รวมถึงอุปกรณ์ในการเรียนการสอนใหเ้พียงพอต่อจ านวนนกัศึกษาท่ีเพิ่มมากข้ึน 
     2)  ปัจจุบนัอาจารย์ท่ีสอนนักศึกษาพยาบาลมีจ านวนไม่เพียงพอกับจ านวน
นกัศึกษา ท าให้เกิดการแยง่ชิงตวัอาจารย ์และหมุนเวียนอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร เน่ืองจากสภาการ
พยาบาลมีกฎ กติกา ก าหนดให้สถาบนัอุดมศึกษาท่ีเปิดหลกัสอนหลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต 
ตอ้งมีอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรไดส้ัดส่วนกบัจ านวนนกัศึกษา (สัดส่วนอาจารย ์1 คน ต่อนกัศึกษา 8 
คน) โดยเป็นไปตามท่ีสภาการพยาบาลก าหนด การก าหนดในเร่ืองดังกล่าวมีผลท าให้
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนหลายแห่งจ าต้องจัดหาอาจารย์ประจ าหลักสูตรเฉพาะเวลาท่ี                  
สภาการพยาบาลมาตรวจสอบ เพื่อให้การรับรอง เม่ือรับรองเสร็จแล้วก็จะไปลงช่ือเป็นอาจารย์
ประจ าหลกัสูตรท่ีสถาบนัอุดมศึกษาแห่งอ่ืน 
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     3 )   ก ารปกปิดห รือไม่ เ ปิ ด เผยข้อมู ลให้นัก ศึกษาทราบว่ าหลัก สูตร                    
พยาบาล ศาสตรบณัฑิต สภาการพยาบาลใหก้ารรับรองหรือไม่ 
     4)  การโฆษณาชวนเช่ือให้นกัศึกษามาเรียนหลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิตท่ี
สถาบนัอุดมศึกษาแห่งน้ีแลว้ เม่ือส าเร็จการศึกษาจะมีงานท าท่ีไดรั้บผลตอบแทนสูง 
     5)  สถาบนัอุดมศึกษาแห่งน้ีไม่จดัหาอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรตามสัดส่วนท่ีสภา
การพยาบาลก าหนด รวมถึงไม่จดัหาห้องปฏิบติัการ อุปกรณ์การเรียนการสอน เป็นไปตามท่ีสภา
การพยาบาลก าหนด 
   4.3.2.2  กรณีการจดัการศึกษาหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตวชิาชีพครู 
     ส านักงานเลขาธิการคุรุสภาได้เปิดสอบบรรจุข้าราชการต าแหน่งครูผูช่้วย
จ านวนมากในเดือนเมษายน พ .ศ.  2554 ท าให้ มีคนบางก ลุ่มซ้ือปริญญาบัตรหลักสูตร
ประกาศนียบตัรบณัฑิตวิชาชีพครูมาเพื่อข้ึนทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ในปี พ.ศ. 
2554 จึงมีส าเร็จการศึกษาหลกัสูตรดงักล่าวจ านวนมาก ส านกังานเลขาธิการคุรุสภาไดต้รวจสอบ
คุณสมบติัผูท่ี้ขอข้ึนทะเบียนรับอนุญาตประกอบวิชาชีพครูแล้วพบว่ามีบุคคลจ านวน 4 ราย ซ้ือ
คุณวุฒิประกาศนียบตัรบณัฑิตวิชาชีพครูของมหาวิทยาลยัอีสานในราคา 45,000–50,000 บาท เพื่อ
น ามาใชป้ระกอบการยืน่ค  าขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ส านกังานเลขาธิการคุรุสภาจึงแจง้
ใหส้ านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบ ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงไดเ้สนอ
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายไชยยศ  จิรเมธากร) แต่งตั้งคณะกรรมการสอบ
ขอ้เท็จจริงและแต่งตั้งพนกังานเจา้หน้าท่ีตามพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 
และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้มีค  าสั่งกระทรวงศึกษาธิการท่ี 268/2554               
ท่ี 269/2554 ท่ี 274/2554 และท่ี 275/2554 แต่งตั้ งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงและแต่งตั้ ง
พนกังานเจา้หนา้ท่ีตามพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 คณะกรรมการดงักล่าว
ไดต้รวจสอบขอ้เทจ็จริง สรุปไดด้งัน้ี 
     1)  สภามหาวทิยาลยัอีสานไดอ้นุมติัหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตวิชาชีพครู 
ใหรั้บนกัศึกษาประมาณปีละ 100 คน และไม่อนุมติัใหจ้ดัการศึกษาในหลกัสูตรดงักล่าวนอกสถาน
ท่ีตั้ง แต่มหาวิทยาลยัอีสานไดรั้บนกัศึกษาปีการศึกษา 2553 จ  านวน 2,377 คน และไดจ้ดัการศึกษา
หลกัสูตรดงักล่าวนอกสถานท่ีตั้งหลายแห่ง ซ่ึงการจดัการศึกษานอกสถานท่ีตั้งไม่มีการแจง้ให้
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบ และส านักงานเลขาธิการคุรุสภาไม่รับรองการจดั
การศึกษาหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพครู (ป.บณัฑิต) นอกสถานท่ีตั้ ง (กฎหมาย ระเบียบ 
ขอ้บงัคบั ของส านักงานเลขาธิการคุรุสภาไม่มีการห้ามจดัการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบตัร
วชิาชีพครูนอกสถานท่ีตั้ง) 
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     2)  มีพยานจ านวน 4 คน ยืนยนัว่าซ้ือปริญญาบตัรหลกัสูตรประกาศนียบตัร
บณัฑิตวิชาชีพครู จ านวน 4 ราย และได้รับประกาศนียบตัรบณัฑิตวิชาชีพครูของมหาวิทยาลัย
อีสานเรียบร้อยแลว้ 
     3)  การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาได้มีการรับเงินค่าลงทะเบียนแยก
ต่างหากจากนกัศึกษาทัว่ไป โดยบณัฑิตศึกษาไดเ้บิกใบเสร็จจากส านกังานการเงินและบญัชีและไม่
ส่งตน้ขั้วและส าเนาใบเสร็จคืนส านกังานการเงินและบญัชีจ านวนมาก มีการน าใบเสร็จไปใช้ใน
ศูนยก์ารศึกษาตามต่างจงัหวดั โดยไม่ส่งตน้ขั้วและส าเนาใบเสร็จคืนส านกังานการเงินและบญัชี
จ านวนมาก และเงินท่ีบณัฑิตวทิยาลยัรับไวบ้างส่วนไดมี้การน าไปเปิดบญัชีแยกไวต่้างหาก 
     4)  ทะเบียนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาแยกจากทะเบียนนัก ศึกษาของ
ส านกังานทะเบียนและวดัผล โดยบณัฑิตวทิยาลยัเป็นผูจ้ดัท าทะเบียนนกัศึกษาดว้ยโปรแกรม Excel 
ปรากฏวา่ขอ้มูลเก่ียวกบัทะเบียนนกัศึกษาหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตวิชาชีพครูมีความสับสน
มาก รหสัเดียวกนัมีนกัศึกษา 2-3 คน นกัศึกษาบางคนมีเกรดในทะเบียนของบณัฑิตวิทยาลยั แต่ใน
หอ้งเรียนอาจารยผ์ูส้อนไม่ให้เกรด บางคนมีเกรดในทะเบียนของบณัฑิตวิทยาลยั แต่ในห้องเรียน
ไม่มีรายช่ือ เกรดในทะเบียนของบณัฑิตวทิยาลยัไม่ตรงกบัเกรดท่ีอาจารยใ์ห ้ 
     5)  การบริหารหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู  ตามค าสั่ ง
มหาวิทยาลยัอีสานท่ี 13/2552 แต่งตั้งอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตร จ านวน 6 คน แต่ไม่ปรากฏว่า
ไดแ้จง้ใหส้ านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ทราบ 
     6)  อธิการบดีมหาวิทยาลยัอีสาน ซ่ึงเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลยัอีสานโดย
ต าแหน่ง ไดล้งนามรับรองผูส้ าเร็จการศึกษา หลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตวิชาชีพครู โดยมิได้
ผ่านการอนุมัติปริญญาจากสภามหาวิทยาลัย อีสาน และแจ้งผู ้ส า เ ร็จการศึกษาหลักสูตร
ประกาศนียบตัรวิชาชีพครู จ านวน 1,385 คน ต่อส านกังานเลขาธิการคุรุสภา เม่ือวนัท่ี 31 มีนาคม 
2554 ต่อมาเม่ือวนัท่ี 18 เมษายน 2554 มหาวิทยาลยัอีสานไดมี้หนงัสือแจง้ยกเลิกผูส้ าเร็จการศึกษา
หลกัสูตรดงักล่าว จ านวน 1,349 คน 
     จากการยกเลิกผูส้ าเร็จการศึกษาหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพครู จ านวน 
1,349 คน ของมหาวิทยาลยัอีสาน เป็นเหตุให้ส านักงานเลขาธิการคุรุสภาเพิกถอนใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพครู เน่ืองจากผูส้ าเร็จการศึกษาหลักสูตรดังกล่าวของมหาวิทยาลัยอีสานขาด
คุณสมบติัท่ีจะขอข้ึนทะเบียนใบอนุญาตประกอบวชิาชีพครู 
     การยกเลิกผู ้ส า เ ร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู ของ
มหาวิทยาลยัอีสาน ท าให้ผูส้ าเร็จการศึกษาซ่ึงเป็นผูรั้บบริการทางการศึกษาได้รับความเสียหาย
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จ านวนมาก ขณะน้ีมหาวิทยาลัยอีสานยงัไม่มีแนวทางท่ีจะช่วยเหลือเยียวยาผูรั้บบริการทาง
การศึกษาแต่อยา่งใด 
     ต่อมาเม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2554 คณะกรรมการการอุดมศึกษาไดใ้ห้ค  าแนะน า 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการสั่งให้มหาวิทยาลยัอีสานอยู่ในความควบคุมของส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาตามมาตรา 86 (2) แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 
2546 และรัฐมนตรีวา่การกระทรวงศึกษาธิการไดส้ั่งให้มหาวิทยาลยัอีสานอยูใ่นความควบคุมของ
ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2554 
     จากการศึกษาข้อมูลท่ี เ ก่ียวข้องกรณีการซ้ือขายปริญญาบัตรหลักสูตร
ประกาศนียบตัรบณัฑิตวิชาชีพครูของมหาวิทยาลยัอีสาน ผูเ้ขียนเห็นว่า สาเหตุส าคญัท่ีท าให้เกิด
ปัญหา คือ 
     1)  มหาวทิยาลยัอีสานไม่จดัท าทะเบียนนกัศึกษาใหเ้ป็นระบบ จึงเกิดช่องวา่งท า
ใหเ้กิดการทุจริต โดยเปล่ียนรหสันกัศึกษา หรือเพิ่มทะเบียนนกัศึกษาไดโ้ดยง่าย 
     2)  มหาวิทยาลัยอีสานไม่เปิดเผยข้อเท็จจริงการจัดการศึกษาหลักสูตร
ประกาศนียบตัรบณัฑิตวิชาชีพครู ให้แก่ผูรั้บบริการทางการศึกษาทราบว่า ส านกังานเลขาธิการ    
คุรุสภามีนโยบายท่ีจะไม่รับรองการจดัการศึกษาหลกัสูตรดงักล่าวนอกสถานท่ีตั้ง 
     3)  อธิการบดีไม่จดัการศึกษาหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตวิชาชีพครู ให้
เป็นไปตามท่ีสภามหาวิทยาลยัอีสานอนุมติั รวมถึงการบริหารงานตอ้งเป็นระบบบริหารจดัการท่ีดี
โดยใชห้ลกัธรรมาภิบาล 
     4)  สภามหาวทิยาลยัอีสานก ากบัดูแลการบริหารงานของอธิการบดีมหาวิทยาลยั
อีสานไม่ดีพอ 
     ทั้งน้ี ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลใน 
www.mua.go.th/knowing หัวขอ้ “รู้ก่อนเรียน” เพื่อให้ผูเ้รียนได้รับทราบขอ้มูลหลกัสูตรและการ
รับรองปริญญาจากสภาวิชาชีพต่างๆ รวมถึงจดัประชุมร่วมกบัองค์กรวิชาชีพต่างๆ ได้แก่ สภา  
เภสัชกรรม และทนัตแพทยสภา เพื่อก าหนดมาตรการและแนวทางในการติดตามและก ากบัดูแล
การจดัการศึกษาของสถาบนัอุดมศึกษาแล้ว และจะได้จดัให้มีการประชุมหารือร่วมกับองค์กร
วชิาชีพอ่ืนต่อไป 
 
 4.3.3  ปัญหาเกีย่วกบัการจัดการศึกษานอกสถานทีต่ั้ง 
    ตามมาตรา 20 แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 ไดใ้ห้อ านาจ
รัฐมนตรีวา่การกระทรวงศึกษาธิการ ในการอนุญาตให้สถาบนัอุดมศึกษาเอกชนจดัการศึกษานอก
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สถานท่ีตั้งได ้โดยใหอ้อกกฎกระทรวง ก าหนดหลกัเกณฑ ์วธีิการ และเง่ือนไขในการขออนุญาตจดั
การศึกษานอกสถานท่ีตั้ง จากบทบญัญติัดงักล่าว ผูเ้ขียนเห็นวา่ เม่ือกฎหมายก าหนดการอนุญาตให้
สถาบนัอุดมศึกษาจดัการศึกษานอกสถานท่ีตั้ง เป็นอ านาจของรัฐมนตรีวา่การกระทรวงศึกษาแลว้ 
รัฐมนตรีวา่การกระทรวงศึกษาธิการน่าจะไม่สามารถมอบอ านาจดงักล่าวให้กบัสภาสถาบนัเป็นผู ้
อนุญาตการจดัการศึกษานอกสถานท่ีตั้งได ้ดงันั้น การจดัการศึกษานอกสถานท่ีตั้งของสถาบนัอุดม 
ศึกษาเอกชนตอ้งขออนุญาตจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษา โดยขออนุญาตผ่านส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาในฐานะท่ีเป็นหน่วยงานท่ีรับผิดชอบโดยตรง มิใช่ขออนุญาตจดั
การศึกษานอกสถานท่ีตั้ งต่อสภาสถาบันแล้วแจ้งให้ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
รับทราบดงัเช่นท่ีเป็นอยูใ่นปัจจุบนั 
    การจดัการศึกษานอกสถานท่ีตั้งของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน ตามกฎกระทรวงวา่ดว้ย
การจดัการศึกษานอกสถานท่ีตั้งของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2551 หมายถึง สถานท่ีจดัการ
ศึกษาอ่ืนใดของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ซ่ึงมิใช่สถานท่ีตั้ งตามท่ีระบุไวใ้นข้อก าหนดของ
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน จากบทบญัญติัดงักล่าว ท าให้เกิดการตีความกฎหมายวา่การจดัการศึกษา
ท่ีมิใช่สถานท่ีตั้งตามท่ีระบุไวใ้นขอ้ก าหนดถือว่าเป็นการจดัการศึกษานอกสถานท่ีตั้งทั้งหมด ซ่ึง
ตามสภาพความเป็นจริงสถาบันอุดมศึกษาเอกชนบางแห่งหลีกเล่ียงกฎหมายเก่ียวกับการจัด
การศึกษานอกสถานท่ีตั้ง โดยระบุสถานท่ีจดัการศึกษานอกสถานท่ีตั้งไวใ้นขอ้ก าหนด ทั้งน้ี สถาน
ท่ีตั้งของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน ตอ้งเป็นไปตามมาตรา 12 แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษา
เอกชน พ.ศ. 2546 กล่าวคือ ผูข้อรับใบอนุญาตตอ้งเป็นผูมี้กรรมสิทธ์ิในท่ีดินท่ีจะใช้เป็นท่ีจดัตั้ง
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน หรือเป็นผูมี้หลกัฐานแสดงใหเ้ห็นวา่ เม่ือไดรั้บในอนุญาตแลว้จะสามารถ
โอนกรรมสิทธ์ิในท่ีดินให้แก่สถาบนัอุดมศึกษาเอกชนได ้หรือเป็นผูเ้ช่าท่ีดินจากส่วนราชการหรือ
หน่วยงานของรัฐ จากบทบญัญติัดงักล่าวสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนไม่สามารถเช่าสถานท่ีจากผูใ้ห้
เช่าเอกชนได ้แต่ขอ้ก าหนดของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนบางแห่งไดเ้ช่าสถานท่ีของผูใ้ห้เช่าเอกชน
เป็นสถานท่ีตั้งของสถาบนั โดยระบุไวใ้นขอ้ก าหนด การกระท าดงักล่าวของสถาบนัอุดมศึกษา
เอกชนไม่สอดคลอ้งกบับทบญัญติัของกฎหมายแมแ้ต่นอ้ย 
    ปัจจุบนัสถาบนัอุดมศึกษาต่างแข่งขนักนัจดัให้มีการแสวงหารายได้จากการจดัการ
เรียนการสอนดว้ยการเปิดหลกัสูตรพิเศษ จดัการศึกษานอกสถานท่ีตั้ง จนละเลยการรักษาคุณภาพ
และมาตรฐานของการจดัการศึกษาในระดบัอุดมศึกษา ท าให้เกิดปัญหาเก่ียวกบัเร่ืองความพร้อมใน
การจดัการศึกษา และความเหมาะสมในดา้นต่างๆ ของสถานท่ีท่ีใชใ้นการจดัการศึกษา โดยเฉพาะ
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ในการจดัการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา4 ซ่ึงคณะอนุกรรมาธิการการอุดมศึกษา วุฒิสภา ได้สรุป
ปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดข้ึน ดงัน้ี 
   4.3.3.1  ความพร้อมและความเหมาะสมของสถานท่ีท่ีใช้ในการจัดการศึกษา 
สถาบนัอุดมศึกษาท่ีจดัการศึกษานอกสถานท่ีตั้ งจะตอ้งจดัให้มีส่ิงสนับสนุนทางการศึกษาและ
บริการต่างๆ ให้เพียงพอเช่นเดียวกบัการจดัการศึกษาในสถานท่ีตั้ง รวมถึงการให้ค  าปรึกษาทาง
วชิาการ การแนะแนวอาชีพ การจดับริการสวสัดิการนกัศึกษา การจดัสภาพแวดลอ้ม ความปลอดภยั 
และส่ิงอ านวยความสะดวกอย่างเพียงพอ แต่ขอ้เท็จจริงปรากฏว่า สถาบนัอุดมศึกษาบางแห่งใช้
ป๊ัมน ้ ามนัหรือสนามกอล์ฟ เป็นสถานท่ีในการจดัการศึกษานอกสถานท่ีตั้ง โดยไม่มีส่ิงสนบัสนุน
ทางการศึกษาใหเ้พียงพอเช่นเดียวกบัการจดัการศึกษาในสถานท่ีตั้งแต่อยา่งใด 
   4.3.3.2  ความซ ้ าซ้อนของหลักสูตรการศึกษา การจดัการศึกษาในระดับอุดมศึกษา
จะตอ้งจดัในสถานศึกษาเป็นหลกั เวน้แต่ในกรณีท่ีมีเหตุผลและความจ าเป็นเพื่อประโยชน์ในการ
จดัการเรียนการสอนแก่ผูเ้รียน สถาบนัอุดมศึกษาสามารถด าเนินการจดัการศึกษานอกสถานท่ีตั้งได ้
แต่ขอ้เท็จจริงปรากฏว่า สถาบนัอุดมศึกษาแต่ละแห่งต่างแข่งขนักนัเปิดสอนในหลกัสูตรเดียวกนั 
หรือใกลเ้คียงกนั โดยไม่ค  านึงถึงเหตุผลและความจ าเป็นตามกฎหมาย 
   4.3.3.3  แนวทางในการผลิตบัณฑิตของสถาบันอุดมศึกษามีความหลากหลาย 
สถาบนัอุดมศึกษาแต่ละแห่งมีแนวทางในการผลิตบณัฑิตของตนเอง ท าให้เกิดหลากหลายในดา้น
ความมุ่งหมาย สาขาวชิาท่ีเปิดสอน หลกัสูตรการศึกษา และการให้ปริญญา ซ่ึงเป็นอุปสรรคต่อการ
ก าหนดเกณฑ์ในการประเมินคุณภาพมาตรฐานไปตามหลักสูตรและความหลากหลายของ
สถาบนัอุดมศึกษา เกณฑ์การประเมินจึงตอ้งเหมาะสมกบัความหลากหลายของสถาบนัอุดมศึกษา
แต่ละแห่ง เพื่อใหก้ารประเมินคุณภาพการจดัการศึกษาเกิดประสิทธิภาพอยา่งแทจ้ริง 
    จากปัญหาดังกล่าว ท าให้เกิดปัญหาในเร่ืองคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของชาติ 
ผลกระทบความพร้อมและความเหมาะสมของสถานท่ีท่ีใช้ในการจดัการศึกษา ความซ ้ าซ้อนของ
หลักสูตรการศึกษา และแนวทางในการผลิตบณัฑิตของสถาบนัอุดมศึกษา ล้วนแล้วแต่ส่งผล
กระทบท่ีร้ายแรงท่ีสุดต่อระบบการศึกษาของไทย เกียรติภูมิและศกัด์ิศรีแห่งปริญญาบตัร และ
คุณภาพของผลผลิตทางการศึกษาในระดบัอุดมศึกษา จากผลการศึกษาการจดัการศึกษานอกสถาน
ท่ีตั้งของคณะกรรมาธิการวุฒิสภาจะพบวา่ สถาบนัอุดมศึกษาท่ีมีการจดัการศึกษานอกสถานท่ีตั้ง
หลายแห่งมีการอนุมติัให้มีการจดัการเรียนการสอนนอกสถานท่ีตั้งโดยใช้บุคลากร หรือผูส้อนท่ี
เป็นบุคลากรหรือผูส้อนท่ีชุดเดียวกนักบัท่ีสอนในสถาบนัหลกั อีกทั้งคุณวุฒิของอาจารยผ์ูส้อน 
                                                 

 
4  คณะอนุกรรมาธิการการอุดมศึกษา วฒิุสภา.  (2553).  รายงานผลการพจิารณาศึกษา เร่ือง  

การจดัการศึกษานอกสถานทีต่ั้ง.  หนา้ 149. 
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อาจารยป์ระจ าหลกัสูตร ตลอดจนอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์และอาจารยผ์ูส้อบวิทยานิพนธ์มี
คุณสมบติัไม่ตรงตามเกณฑ์ท่ีกฎหมายก าหนด และขดัต่อเกณฑ์มาตรฐานดงักล่าว การจดัการเรียน
การสอนนอกสถานท่ีตั้ ง โดยไม่ ได้ขออนุมัติ จ ากสภาสถาบัน อุดมศึกษาแ ต่อย่ า ง ใด 
สถาบนัอุดมศึกษาเกือบทุกแห่งได้รับค่าตอบแทนท่ีเพียงพอกบัค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ หรือ   
คุ ้มทุน จึงน าไปสู่การลดความเข้มงวดในการรับนักศึกษาท าให้เกิดผลเสียต่อคุณภาพและ
ประสิทธิภาพของการจดัการศึกษานอกสถานท่ีตั้ง 
 
 4.3.4  ปัญหาเกีย่วกบัสิทธิข้ันพืน้ฐานทีส่ถาบันอุดมศึกษาเอกชนพงึจัดให้แก่นิสิตนักศึกษา 
    ปัจจุบนัยงัไม่มีกฎหมายท่ีให้ความคุม้ครองนิสิตนกัศึกษาโดยตรง มีแต่บทบญัญติัของ
กฎหมายอ่ืนท่ีใหค้วามคุม้ครองแก่ประชาชนโดยทัว่ไป ท าให้นิสิตนกัศึกษาไม่ทราบถึงสิทธิต่างๆ 
ท่ีตนเองพึงไดรั้บ นิสิตนกัศึกษาจึงถูกเอารัดเอาเปรียบจากผูใ้ห้บริการทางการศึกษา ท่ีมุ่งหวงัก าไร
จากการจดัการศึกษาเพียงอย่างเดียว จนลืมค านึงถึงคุณภาพมาตรฐานของบณัฑิตท่ีจบการศึกษา
ออกไปจะเป็นอย่างไร โดยสาเหตุหลกัของปัญหาเร่ืองน้ี คือ การท่ีนิสิตนกัศึกษาไม่ทราบขอ้มูลท่ี
จ  าเป็นต่อการตัดสินใจในการเลือกสถานศึกษา เน่ืองจากสถานศึกษาหลายแห่งให้ข้อมูลไม่
ครบถว้นหรือปกปิดขอ้มูล เช่น หลกัสูตรท่ีเปิดสอนไดรั้บการรับรองหรือรับทราบจากส านกังาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือสภาวิชาชีพหรือไม่ ทางส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ได้เห็นความส าคญัของปัญหาดังกล่าว จึงขอความร่วมมือให้สถาบนัอุดมศึกษาส่งขอ้มูลให้แก่
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  เพื่อท่ีจะเผยแพร่ให้นิ สิตนักศึกษาได้ทราบ แต่
สถาบนัอุดมศึกษาหลายแห่งเพิกเฉย ไม่ให้ความร่วมมือ และไม่แจ้งข้อมูลท่ีเป็นความจริงต่อ
ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ซ่ึงสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนไดแ้จง้ขอ้มูลให้แก่ส านกังาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาตามท่ีพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 ก าหนด
เท่านั้น 
    คณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) ได้ตระหนักถึงปัญหาการคุ้มครองสิทธินิสิต
นกัศึกษา จึงมีนโยบายท่ีจะใหป้ระชาชนทราบถึงสิทธิต่างๆ ของนิสิตนกัศึกษา ท่ีสถาบนัอุดมศึกษา
จะพึงปฏิบัติในฐานะท่ี เป็นองค์กรในการจัดท าบริการสาธารณะด้านการจัดการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา เพื่อให้ประชาชน นิสิต และนักศึกษา ได้รับทราบ และเป็นมาตรการในการ
คุ้มครองสิทธิของประชาชน นิสิต และนักศึกษา ท่ีจะได้รับจากการบริการสาธารณะจาก
สถาบนัอุดมศึกษา จึงเห็นสมควรให้มีค าประกาศสิทธิของนิสิตนกัศึกษาข้ึน เพื่อให้มหาวิทยาลยั
ตระหนักไม่ละเมิดสิทธิผูอ่ื้น เกิดความเขา้ใจ ลดความขดัแยง้ระหว่างสถาบนัอุดมศึกษากบันิสิต
นกัศึกษา และเป็นการเตือนสตินิสิตนกัศึกษาให้พึงระวงัในการเขา้ศึกษา โดยรับทราบขอ้มูลท่ีเป็น
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ปัจจุบนัถูกตอ้งครบถว้น และน าไปสู่การมีมาตรฐานในการจดัการศึกษาระดบัอุดมศึกษา ต่อมาเม่ือ
วนัท่ี 6 พฤษภาคม 2553 ในการประชุมของคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดพ้ิจารณาปัญหาการ
จดัการเรียนการสอนของสถาบนัอุดมศึกษา กรณีสถาบนัอุดมศึกษาเปิดหลกัสูตรการเรียนการสอน
โดยไม่ไดรั้บอนุมติัจากสภาสถาบนั เปิดหลกัสูตรการเรียนการสอนนอกสถานท่ีตั้ง เปิดหลกัสูตร
การเรียนการสอนโดยไม่ด าเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา และเปิดหลกัสูตรการเรียน
การสอนโดยไม่ค  านึงถึงมาตรฐานวชิาชีพขององคก์รวิชาชีพต่างๆ จนท าให้ผูส้ าเร็จการศึกษาไดรั้บ
ความเดือดร้อนไม่สามารถน าคุณวุฒิท่ีได้ไปใช้ในการประกอบวิชาชีพได้ โดยเห็นว่าสมควร
ก าหนดให้นิสิตนักศึกษาได้มีโอกาสรับทราบถึงสิทธิต่างๆ ของตนโดยทัว่กัน เพื่อจะได้เป็น
มาตรการในการคุม้ครองสิทธิของนิสิตนกัศึกษาในทางหน่ึง โดยมุ่งหวงัให้นิสิตนกัศึกษามีความรู้ 
ความเขา้ใจ จะไดล้ดความขดัแยง้ระหวา่งนิสิตนกัศึกษากบัสถาบนัอุดมศึกษาอนัจะน าไปสู่การจดั
หลกัสูตรการเรียนการสอนของสถาบนัอุดมศึกษาท่ีมีคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานวชิาการต่อไป  
    ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดจ้ดัท าร่างค าประกาศสิทธินิสิตนกัศึกษาเพื่อ
เผยแพร่ใหนิ้สิตนกัศึกษาไดรั้บทราบสิทธิของตน เหมือนกบักระทรวงสาธารณสุขท่ีจดัท าประกาศ
สิทธิผูป่้วย ค าประกาศสิทธิดงักล่าวไม่มีสภาพบงัคบัตามกฎหมาย คณะอนุกรรมการดา้นกฎหมาย
ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเห็นว่า ควรปรับปรุง “ร่างค าประกาศสิทธินิสิต
นกัศึกษา” เป็น “ร่างประกาศนโยบายท่ีสถาบนัอุดมศึกษาพึงปฏิบติัต่อนิสิตนักศึกษา” โดยอาศยั
อ านาจตามมาตรา 125 แห่งพระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 
เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาการบงัคบัใช ้เม่ือรัฐมนตรีลงนามในประกาศนโยบายท่ีสถาบนัอุดมศึกษาถึง
ปฏิบติัต่อนิสิตนกัศึกษา มีผลท าใหส้ถาบนัอุดมศึกษาทุกแห่งตอ้งน าไปปฏิบติั 
    ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดจ้ดัการประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) เพื่อ
รับฟังความคิดเห็นจากผูท่ี้เก่ียวข้องเก่ียวกับร่างประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง นโยบายท่ี
สถาบนัอุดมศึกษาพึงปฏิบติัต่อนิสิตนกัศึกษา รวมทั้งส้ิน 2 คร้ัง คือ คร้ังท่ี 1 เม่ือวนัท่ี 22 มิถุนายน 
พ.ศ. 2553 ณ โรงแรมรอยลัริเวอร์ กรุงเทพมหานคร มีผูเ้ขา้ร่วมประชุม รวมทั้งส้ิน 55 คน ประกอบ 
ดว้ย กรรมการการอุดมศึกษา ผูแ้ทนท่ีประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ผูแ้ทนท่ีประชุม
อธิการบดีมหาวทิยาลยัราชภฏั ผูแ้ทนกรรมการอธิการบดีมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล ผูแ้ทน
สมาคมสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน ผูแ้ทนส่วนราชการ ผูแ้ทนองคก์รเอกชน (NGO) ผูท้รงคุณวุฒิดา้น

                                                 

 5  มาตรา 12 กระทรวงศึกษาธิการมีรัฐมนตรีวา่การกระทรวงศึกษาธิการเป็นผูบ้งัคบับญัชาขา้ราชการ 
และก าหนดนโยบาย เป้าหมาย และผลสมัฤทธ์ิของงานในกระทรวงศึกษาธิการ ใหส้อดคลอ้งกบันโยบายท่ี
คณะรัฐมนตรีแถลงไวต่้อรัฐสภา หรือท่ีคณะรัฐมนตรีก าหนดหรืออนุมติั โดยจะใหมี้รัฐมนตรีช่วยวา่การ
กระทรวงศึกษาธิการเป็นผูช่้วยสัง่และปฏิบติัราชการก็ได.้ 
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กิจการนิสิตนกัศึกษา และผูส้นใจ คร้ังท่ี 2 เม่ือวนัท่ี 4 สิงหาคม พ.ศ. 2553 ณ โรงแรมเซ็นจูร่ี พาร์ค 
กรุงเทพมหานคร มีผูเ้ขา้ร่วมประชุม รวมทั้งส้ิน 56 คน ประกอบดว้ย นายกองค์การนิสิตนกัศึกษา 
นายกสโมสรนิสิตนกัศึกษา และผูแ้ทนนิสิตนกัศึกษา จากสถาบนัอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน 
    ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดส้รุปความคิดเห็นจากการจดัประชุมกลุ่มยอ่ย
ทั้งสองคร้ังเสนอต่อคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย ในการประชุมคร้ังท่ี 7/2553 เม่ือวนัท่ี 10 
สิงหาคม พ.ศ. 2553 พิจารณาแล้วเห็นว่า ร่างประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง นโยบายท่ี
สถาบนัอุดมศึกษาพึงปฏิบติัต่อนิสิตนกัศึกษา ไดก้ าหนดสิทธิของนิสิตนกัศึกษาไวโ้ดยครอบคลุม
แลว้ จึงไม่จ  าเป็นตอ้งเพิ่มเติมสิทธิต่างๆ ตามผลการจดัประชุมกลุ่มยอ่ยทั้งสองคร้ังแต่อยา่งใด ต่อมา
คณะกรรมการการอุดมศึกษาในการประชุมคร้ังท่ี 11/2553 เม่ือวนัท่ี 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 ไดมี้
มติใหค้วามเห็นชอบร่างประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง นโยบายท่ีสถาบนัอุดมศึกษาพึงปฏิบติั
ต่อนิสิตนักศึกษา ทั้ งน้ี ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้น าร่างประกาศกระทรวง 
ศึกษาธิการ เร่ือง นโยบายท่ีสถาบนัอุดมศึกษาพึงปฏิบติัต่อนิสิตนกัศึกษา เผยแพร่ทางเวบ็ไซตข์อง
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนทัว่ไปก่อนท่ีจะได้
น าเสนอรัฐมนตรีวา่การกระทรวงศึกษาธิการเพื่อพิจารณาใหค้วามเห็นชอบต่อไป 
    ต่อมาเม่ือว ันอังคารท่ี 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาไดจ้ดัการประชุมผูน้ านิสิตนกัศึกษา เร่ือง การคุม้ครองสิทธิของนิสิตนกัศึกษา เพื่อรับฟัง
ความคิดเห็นจากผูน้ านิสิตนักศึกษาถึงแนวทางการเผยแพร่แนวคิดเก่ียวกับการคุ้มครองนิสิต
นกัศึกษาให้นิสิตนกัศึกษาทัว่ไปไดต้ระหนกัถึงสิทธิหน้าท่ีของตนเอง และทราบถึงร่างประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการเร่ือง นโยบายท่ีสถาบนัอุดมศึกษาพึงปฏิบติัต่อนิสิตนกัศึกษา โดยมีผูน้ านิสิต
นกัศึกษาร่วมประชุมประกอบดว้ย นายกสโมสรนิสิตนกัศึกษา นายกองค์การนิสิตนกัศึกษา และ
ประธานสภานิสิตนกัศึกษา ผูน้ านิสิตนกัศึกษาท่ีเขา้ร่วมประชุมไดจ้ดัตั้งเครือข่ายท่ีจะด าเนินการ
เก่ียวกบัการเผยแพร่แนวคิดเก่ียวกบัการคุม้ครองสิทธินิสิตนักศึกษาโดยใช้ช่ือหลกัว่า “เครือข่าย
พิทกัษ์สิทธินิสิตนกัศึกษา” ช่ือรองว่า “U-Rights” และจดัท า Facebook ของเครือข่ายพิทกัษ์สิทธิ
นิสิตนกัศึกษา 
    ต่อมาเม่ือวนัท่ี 4 มีนาคม 2554 รัฐมนตรีวา่การกระทรวงศึกษาธิการไดล้งนามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง นโยบายท่ีสถาบนัอุดมศึกษาพึงปฏิบติัต่อนิสิตนักศึกษา ท าให้มีผล
บงัคบัใชต้ามกฎหมายท่ีสถาบนัอุดมศึกษาทุกแห่งน าไปปฏิบติั 
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4.4  ปัญหาเกีย่วกบัการบังคับใช้กฎหมาย 
    ผูเ้ขียนเห็นวา่ สาเหตุท่ีท าใหเ้กิดปัญหาเร่ืองการบงัคบัใชก้ฎหมาย ดงัน้ี 
 4.4.1  เจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังานขาดความเขา้ระบบการจดัการศึกษาระดบัอุดมศึกษาและบทบญัญติั
ของกฎหมายท่ีใช้ในการก ากบัดูแลสถาบนัอุดมศึกษา ท าให้ไม่เขา้ใจบทบาทอ านาจหน้าท่ีของ
ตนเอง 
 4.4.2  การตีความกฎหมายไม่ถูกตอ้งตรงตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย เช่น 
    พระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 มาตรา 16 ให้
อ านาจคณะกรรมการการอุดมศึกษาเสนอแนะในการออกระเบียบหลกัเกณฑแ์ละประกาศท่ีเก่ียวกบั
การบริหารงานของหน่วยงานท่ีอยูภ่ายใตก้ารก ากบัดูแลของกระทรวงศึกษาธิการ มิใช่ให้อ านาจใน
การเสนอออกระเบียบหลกัเกณฑ์และประกาศท่ีเก่ียวกบัการบริหารงานของสถาบนัอุดมศึกษา ซ่ึง
เป็นหน่วยงานภายนอก การก ากับดูแลสถาบันอุดมศึกษาเอกชนต้องอาศัยอ านาจของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเท่านั้น โดยคณะกรรมการการอุดมศึกษาเป็นผูเ้สนอซ่ึงมี
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเป็นฝ่ายเลขานุการตั้ ง เ ร่ืองเสนอรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ หรือกล่าวอีกนยัหน่ึง ก็คือ ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาใชอ้ านาจ
ของรัฐมนตรีวา่การกระทรวงศึกษาธิการในการก ากบัดูแลสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน 
    พระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 มาตรา 20 การอนุญาตการจดั
การศึกษานอกสถานท่ีตั้งเป็นอ านาจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการไม่สามารถมอบ
อ านาจใหส้ภาสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนได ้
    พระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 มาตรา 12 (3) สถานท่ีตั้งหลกัของ
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชนท่ีสามารถระบุไวใ้นขอ้ก าหนดของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน กรณีการเช่า
ท่ีดินท่ีสามารถระบุเป็นสถานท่ีตั้งในขอ้ก าหนดของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนได้นั้น จะตอ้งเป็น
กรณีการเช่าท่ีดินจากส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐเท่านั้น สถาบันอุดมศึกษาเอกชนไม่
สามารถเ ช่า ท่ี ดินหรือเช่าอาคารจากเอกชนเป็นสถานท่ีตั้ ง ท่ีระบุไว้ในข้อก าหนดของ
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชนได้ การจดัการศึกษาโดยเช่าท่ีดินหรืออาคารจากเอกชนจะเป็นการจดั
การศึกษานอกสถานท่ีตั้งเท่านั้น แต่ความเป็นจริงในปัจจุบนัมีสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนเช่าอาคาร
จากบริษัทเอกชนจัดการศึกษาโดยระบุสถานท่ี เ ช่า เป็นท่ีตั้ ง ท่ีระบุไว้ในข้อก าหนดของ
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน 
    กฎกระทรวง ก าหนดลักษณะและเน้ือท่ีท่ีดินท่ีจะใช้เป็นท่ีจดัตั้ งสถาบนัอุดมศึกษา
เอกชน พ.ศ. 2549 ขอ้ 2. ท่ีดินส าหรับจดัตั้งสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน ท่ีเป็นวิทยาลยัหรือสถาบนั 
ตอ้งมีเน้ือท่ีดินไม่น้อยกว่า 10 ไร่ มหาวิทยาลยัตอ้งมีเน้ือท่ีดินไม่น้อยกว่า 100 ไร่ ตอ้งเป็นท่ีดินท่ี
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ติดต่อเป็นผนืเดียวกนั ในกรณีท่ีท่ีดินมิไดมี้พื้นท่ีติดต่อเป็นผืนเดียวกนั ตอ้งมีการเช่ือมโยงติดต่อถึง
กนัในลกัษณะท่ีไม่เป็นอุปสรรคต่อการจดัการศึกษา และสามารถจดักิจกรรมทางการศึกษาได้
โดยสะดวก จากกฎกระทรวงดงักล่าว มีสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนไดข้อเปล่ียนประเภทสถาบนัจาก
วิทยาลยัเป็นมหาวิทยาลยั โดยน าท่ีดินท่ีตั้งอยู่ต่างจงัหวดัซ่ึงมีระยะทางห่างจากสถาบนัไม่ต ่ากว่า 
100 กิโลเมตร มารวมเพื่อใหค้รบ 100 ไร่ สถาบนัจะไดเ้ปล่ียนประเภทเป็นมหาวิทยาลยัได้ โดยอา้ง
ว่าท่ีดินท่ีเพิ่มเติมนั้นไม่เป็นอุปสรรคต่อการจดัการศึกษา ทางสถาบนัได้จดัรถรับส่งนกัศึกษาไว้
บริการ แต่เจตนารมณ์ของกฎหมายฉบบัน้ีมิไดใ้ห้ตีความในท านองแบบนั้น บทบญัญติัน้ีได้เปิด
ช่องไวใ้ห้กบัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนท่ีมีลกัษณะพื้นท่ีแบบจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยัท่ีมีถนนผ่า
กลางมหาวทิยาลยัท าใหท่ี้ดินไม่ติดต่อกนั ซ่ึงจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยัไดส้ร้างอุโมงคเ์ช่ือมระหวา่ง
พื้นท่ีของมหาวิทยาลยัทั้งสองฝ่ังถนนให้สามารถติดต่อกนัไดส้ะดวก มิใช่อยูห่่างกนัเป็นหลายร้อย
กิโลเมตร จากการตีความกฎหมายในลกัษณะน้ีท าให้เกิดปัญหาตามมาอีกมากมาย เช่น การท่ีผู ้
ขอรับใบอนุญาตจดัตั้งสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนน าท่ีดินท่ีไม่ติดต่อมากนัมาขอรับใบอนุญาต หรือ
การเปล่ียนประเภทของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน 
    พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 มาตรา 54 การตีความค าว่า 
สาขาวชิา มิไดห้มายถึงคณะแต่หมายถึงสาขาวชิาแต่ละสาขาในคณะ การรับรองวทิยฐานะ หมายถึง 
การรับรองสาขาวชิามิใช่รับรองตวัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน 
 4.4.3  การท างานของเจา้หน้าท่ีรัฐมีขอ้จ ากดั ในบางคร้ังไม่สามารถด าเนินการให้เป็นไปตาม
บทบญัญติัของกฎหมายได ้ดว้ยเหตุผลบางประการ ประกอบกบัวฒันธรรมของสังคมไทยให้เกียรติ 
และเก้ือกลูกนั มีความเกรงใจผูห้ลกัผูใ้หญ่ในบา้นเมือง สถาบนัอุดมศึกษาเอกชนส่วนมากจะแต่งตั้ง
กรรมการสภาสถาบนัเป็นบุคคลท่ีมีบารมีในสังคม ท าให้เจา้หน้าท่ีไม่สามารถใช้อ านาจหน้าท่ี
ตามท่ีกฎหมายใหอ้ านาจไวไ้ดอ้ยา่งเตม็ท่ี หรือในบางคร้ังเจา้หนา้ท่ีตอ้งตีความกฎหมายไปในทางท่ี
เป็นคุณต่อสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน 
 4.4.4  บทบญัญติัการก ากบัดูแลสถาบนัอุดมศึกษา ไม่มุ่งเนน้การลงโทษผูก้ระท าความผิดแบบ
ประมวลกฎหมายอาญา เพราะเห็นวา่ การจดัการศึกษาระดบัอุดมศึกษา เป็นการจดัการศึกษาระดบั
ปัญญาชน ทุกคนมีวฒิุภาวะ มีความรับผดิชอบต่อสังคมมากพอ ไม่จ  าเป็นตอ้งมีบทลงโทษท่ีรุนแรง
เพื่อป้อมปราบผูก้ระท าความผดิ 
 4.4.5  มาตรการลงโทษบางอย่างไม่สามารถใชบ้งัคบัไดดี้เท่าท่ีควรจะเป็น เช่น การยกเลิกการ
รับรองวทิยฐานะ การเพิกถอนใบอนุญาต และการไม่รับทราบหลกัสูตร เน่ืองจากเป็นบทลงโทษท่ี
จะมีผลกระทบต่อนักศึกษาท่ีศึกษาอยู่เป็นจ านวนมาก  ท าให้เจา้หน้าท่ีรัฐตอ้งคิดอย่างรอบคอบ 
หากไม่มีความจ าเป็นก็จะไม่ใชม้าตรการลงโทษดงักล่าว 

DPU



  146 

    ท่ีผ่านมาเม่ือส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพบเห็นผูก้ระท าความผิดตาม
พระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 ก็ไม่ไดเ้พิกเฉย ทางส านกังานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาได้ด าเนินการบงัคบัใช้กฎหมายอย่างจริงจงั โดยมีการแถลงข่าวการด าเนินคดีกบั
ผูก้ระท าความผิด 2 กรณี คือ Raffles Design Institute ประเทศออสเตรเลีย และ Academia Italiana 
Fashion & Design Institute ประเทศอิตาลี เขา้มาจดัการศึกษาในประเทศไทยโดยไม่ไดรั้บอนุญาต 
ในการน้ีส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ด าเนินคดีอาญาโดยได้แจง้ความร้องทุกข์กบั
พนกังานสอบสวนกรณี Raffles Design Institute พนกังานสอบสวนไดด้ าเนินการสอบสวนเสร็จ
ส้ินแลว้ และไดส่้งส านวนพร้อมกบัมีความเห็นควรสั่งฟ้องส่งไปยงัพนกังานอยัการฝ่ายคดีอาญา
กรุงเทพใต้ 2 เพื่อด าเนินการตามกฎหมายซ่ึงศาลได้มีค  าพิพากษาแล้ว คือ คดีหมายเลขแดงท่ี 
1699/2553 ศาลอาญากรุงเทพใต้ พิพากษาว่า สถาบนัอุดมศึกษา ช่ือ “โรงเรียนสอนออกแบบ
นานาชาติ ราฟเฟิลส์ ลาซาล (Raffles Design Institute) จดัตั้งสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนโดยไม่ไดรั้บ
อนุญาตเพื่อการศึกษาโดยเปิดสอนระดับอุดมศึกษา  และหลักสูตรวิชาชีพ  ทั้ งในระดับ
ประกาศนียบตัร ปริญญาตรี และปริญญาโท ในวิชาการดา้นออกแบบ การส่ือสารดว้ยภาพและการ
พาณิชย ์โดยจดัการเรียนการสอนเป็นภาษาองักฤษอนัเป็นการจดัตั้งสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน โดย
ไม่ไดรั้บใบอนุญาตจากรัฐมนตรีวา่การกระทรวงศึกษาธิการตามกฎหมาย ศาลไดพ้ิพากษาวา่ จ  าเลย
ทั้งสองมีความผิดตามพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษา  พ.ศ. 2546 มาตรา 10 วรรคหน่ึง มาตรา 
104 ส าหรับกรณี Academia Italiana Fashion & Design Institute อยู่ระหว่างการสอบสวนของ
พนกังานสอบสวน 
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บทที ่5 
บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 
5.1  บทสรุป 
   การจดัการศึกษาในระดบัอุดมศึกษาให้แก่ประชาชนเป็นหนา้ท่ีของรัฐโดยรัฐธรรมนูญ 
ก าหนดให้รัฐตอ้งพฒันาคุณภาพและมาตรฐานการจดัการศึกษาในทุกระดบัและทุกรูปแบบ ให้
สอดคล้องกับความเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม ซ่ึงการจัดการศึกษาสามารถจัดได ้       
สามรูปแบบ คือ การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอธัยาศยั ทั้งน้ี เพื่อให้
เป็นไปตามความมุ่งหมายของการจดัการศึกษาท่ีจะตอ้งเป็นไปเพื่อพฒันาคนไทยให้เป็นมนุษยท่ี์
สมบูรณ์ทั้ งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและวฒันธรรมในการ
ด ารงชีวติ และสามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข 
   รัฐไม่สามารถจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาให้ทั่วถึงได้ รัฐจึงได้มอบอ านาจให้
สถาบนัอุดมศึกษาของเอกชนเขา้ร่วมด าเนินการจดัการศึกษา ดงันั้น สถาบนัอุดมศึกษาเอกชนจึงมี
หนา้ท่ีโดยตรงในการจดัการศึกษาอยา่งมีคุณภาพและมาตรฐานให้กบัประชาชน ซ่ึงกฎหมายวา่ดว้ย
การศึกษาแห่งชาติก าหนดให้การบริหารจดัการการศึกษาของเอกชนจะต้องมีความเป็นอิสระ 
สามารถพฒันาระบบการบริหารและการจดัการท่ีเป็นของตนเอง มีความคล่องตวั มีเสรีภาพทาง
วิชาการ และอยู่ภายใตก้ารก ากบัดูแลของสภาสถาบนัอุดมศึกษาตามหลกัเกณฑ์ท่ีก าหนดไวใ้น
กฎหมายว่าดว้ยสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน โดยมีการก ากบั ติดตาม และการประเมินคุณภาพและ
มาตรฐานจากรัฐ ดังนั้ น การจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนก็มิอาจด าเนินการจัด
การศึกษาไดโ้ดยเสรี หากแต่ยงัคงตกอยูภ่ายใตก้ารก ากบัดูแลดา้นคุณภาพมาตรฐานการศึกษาจากรัฐ 
ทั้งน้ี รัฐมีหน้าท่ีจะตอ้งให้การสนับสนุนดา้นเงินอุดหนุน การลดหย่อนหรือการยกเวน้ภาษี และ
สิทธิประโยชน์อย่างอ่ืนท่ีเป็นประโยชน์ในทางการศึกษา ส่งเสริมและสนับสนุนดา้นวิชาการให้
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชนมีมาตรฐานและสามารถพึ่งตนเองได ้
   ปัจจุบนัการจดัการศึกษาของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนบางแห่งใช้อ านาจท่ีรัฐมอบให้
ไปจดัการศึกษาแทนรัฐ สถาบนัอุดมศึกษาเอกชนจึงมีอ านาจท่ีจะเปิดหลกัสูตรและอนุมติัปริญญา
ได้เองโดยสภาสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน จึงเกิดช่องว่างท่ีสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนบางแห่งมุ่ง
แสวงหารายได้หรือก าไรมากเกินไป จนละเลยการจดัการศึกษาให้ได้คุณภาพและมาตรฐานท่ี
กฎหมายก าหนด ส่งผลให้เกิดปัญหากบัผูรั้บบริการทางการศึกษาท่ีไดรั้บการจดัการศึกษาท่ีไม่ได้
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คุณภาพและมาตรฐาน ซ่ึงสามารถแยกประเด็นปัญหาการจดัการศึกษาของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน
ได ้ดงัน้ี 
 
 5.1.1  ปัญหาเกีย่วกบัหน่วยงานทีก่ ากบัููและรับผดู ออบ 
   หน่วยงาน ท่ี รับผิดชอบในการก ากับ ดูแลสถาบัน อุดมศึกษา เอกชน ได้แ ก่ 
กระทรวงศึกษาธิการ ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และสภาสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน 
ต่างมีปัญหาท่ีเหมือนกนัในเร่ืองของความรู้ ความเขา้ใจ ในบทบาท อ านาจหนา้ท่ี ของตนเอง 
   คณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) และส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(สกอ. )  ไม่ทราบถึงบทบาทอ านาจหน้า ท่ีของตนเอง  การใช้อ านาจในการก ากับ ดูแล
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชนตอ้งใช้อ านาจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีส านกังาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาเป็นหน่วยงานท่ีตั้งเร่ืองให้รัฐมนตรีวา่กระทรวงศึกษาธิการใชอ้  านาจ
ในการก ากบัดูแลสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนใหป้ฏิบติัตามกฎหมาย 
   กรรมการสภาสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนมีท่ีมาจากผูรั้บใบอนุญาตมากเกินไป ท าให้
กรรมการสภาสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนท าหนา้ท่ีเป็นตวัแทนของผูรั้บใบอนุญาต รักษาผลประโยชน์
ของผูรั้บใบอนุญาต การท าหนา้ท่ีขาดความเป็นอิสระในการก ากบัดูแลกิจการของสถาบนัอุดมศึกษา
เอกชน รวมถึงการสรรหาอธิการบดี กรรมการสภาสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนท่ีดีควรจะท าหน้าท่ี
เสมือนเป็นบอร์ดของบริษทัมหาชนท่ีตอ้งรักษาผลประโยชน์ของสถาบนัอุดมศึกษามิใช่ผูแ้ทนของ
ผูรั้บใบอนุญาต 
   ผูบ้ริหารจ านวนไม่น้อยท่ียงัไม่เขา้ใจบทบาทอ านาจหน้าท่ีของการเป็นกรรมการสภา
สถาบันอุดมศึกษา และการบริหารสถาบนัอุดมศึกษาอย่างเพียงพอ โดยเฉพาะกรรมการสภา
สถาบนัอุดมศึกษาท่ีมาจากบุคคลภายนอกบางท่านมิไดมี้ความรู้ความเขา้ใจบทบาทอ านาจหน้าท่ี
ของตน รวมทั้งไม่มีความเขา้ใจธรรมชาติ เอกลกัษณ์ หรือความโดดเด่นท่ีเป็นลกัษณะเฉพาะของ
สถาบนัอุดมศึกษา ตลอดจนไม่มีความรู้ความเขา้ใจในรากเหงา้และวฒันธรรมของสถาบนัท่ีตนเขา้
ไปร่วมเป็นกรรมการสภาสถาบนัอยูด่ว้ย มีผลท าให้เกิดความย่อหยอ่น ผลประโยชน์ทบัซ้อน การ
บริหารงานท่ีขาดประสิทธิภาพ ขาดทิศทางการพัฒนาท่ีชัดเจน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเม่ือต้อง
ผสมผสานการก ากบัดูแลดว้ยกฎ ระเบียบ และการสนบัสนุน รวมทั้งภาระหนา้ท่ีในการขบัเคล่ือน
การอุดมศึกษาในภาพรวมเพื่อใหส้ัมพนัธ์และสอดคลอ้งกบัการพฒันาประเทศ 
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 5.1.2  ปัญหาเกีย่วกบัอ านาจหน้าทีห่น่วยงานทีรั่บผดู ออบ 
   เจ้าหน้าท่ีผูป้ฏิบติังานภายในส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษามีความรู้ความ
เขา้ใจตวับทกฎหมายท่ียงัไม่ดีพอ ท าให้ไม่ทราบถึงบทบาท อ านาจหนา้ท่ีของตนเอง ส่งผลให้การ
บงัคบัใชก้ฎหมายขาดประสิทธิภาพ รวมถึงการประสานงานระหวา่งหน่วยงานท่ีมีหนา้ท่ีก ากบัดูแล
สถาบนัอุดมศึกษา ไม่ว่าจะเป็นกระทรวงศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สภา
สถาบนัอุดมศึกษา และอธิการบดี ซ่ึงแต่ละหน่วยงานมีบทบาทอ านาจหน้าท่ีท่ีแตกต่างกัน ทุก
หน่วยงานจะตอ้งรู้บทบาท อ านาจหนา้ท่ีของตนเอง แลว้จะท าใหก้ารก ากบัดูแลเกิดประสิทธิภาพ 
   การใช้อ านาจหน้าท่ีของสภาสถาบนัอุดมศึกษาส่วนใหญ่ยงัขาดประสิทธิภาพ การ
เช่ือมโยงนโยบายสู่การปฏิบติั การก ากบั และการตรวจติดตามผลตามมติหรือผลการประชุมสภา
มหาวิทยาลัยในแต่ละคร้ัง จึงจ าเป็นท่ีจะต้องมีหน่วยงานรองรับสนับสนุนการท างานเพื่อเป็น
เคร่ืองมือกลไกในการขบัเคล่ือนการท างาน เม่ือไม่มีการท างานจึงขาดความต่อเน่ือง และการก ากบั
ติดตามท่ีดี ทั้งน้ี เพราะหลายสถาบนัอุดมศึกษายงัไม่มีการจดัตั้งหน่วยงานรองรับการท างานของ
สภาสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน ควรมีการจดัตั้ง “ส านกังานสภาสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน” เพื่อเป็น
เคร่ืองมือหรือกลไกท่ีจะเสริมหนุนประสิทธิภาพการท างานของสภาสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน     
อนัจะส่งผลให้สถาบนัอุดมศึกษาต่างๆ สามารถพฒันางานตามแผนพฒันาอุดมศึกษา โดยเฉพาะ
ดา้นธรรมาภิบาล 
 
 5.1.3  ปัญหาเกีย่วกบัคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
   ปัจจุบนัสถาบนัอุดมศึกษาต่างแข่งขนักนัจดัใหมี้การแสวงหารายไดจ้ากการจดัการเรียน
การสอนดว้ยการเปิดหลักสูตรพิเศษ หรือจดัการศึกษานอกสถานท่ีตั้ง จนละเลยการรักษาคุณภาพ
และมาตรฐานของการจดัการศึกษาในระดบัอุดมศึกษา ซ่ึงผูเ้ขียนขอสรุปเฉพาะประเด็นส าคญัๆ 
จากบทท่ี 4 ดงัน้ี 1) คุณภาพของครูไม่ไดม้าตรฐาน 2) สถาบนัอุดมศึกษาเปิดหลกัสูตรและจดัการ
เรียนการสอนซ ้ าซ้อนกนั 3) โครงสร้างการเรียนรู้ทั้งในเชิงเน้ือหาสาระและโครงสร้างหลกัสูตรไม่
ตอบสนองต่อความตอ้งการท่ีแทจ้ริงของตลาดแรงงาน 4) ความไม่ชดัเจนในหลกัการจดัการศึกษา
ของสถาบนัอุดมศึกษา (Main Concept) เก่ียวกบัการจดัการศึกษาเพื่อความรู้ (Academic Training) 
กับการจดัการศึกษาเพื่อการมีงานท า (Vocational Training) 5) ค่านิยมทางการศึกษาเพื่อให้ได้
ปริญญาโดยไม่ไดมุ้่งหวงัความรู้อยา่งแทจ้ริง สภาพสังคมไทยเป็นสังคมท่ีให้คุณค่ากบัปริญญาบตัร
มากกวา่ความสามารถของบุคคล 6) หลกัเกณฑก์ารลดหยอ่นภาษีส าหรับผูบ้ริจาคเงินเพื่อสนบัสนุน
การศึกษายงัไม่อ านวยความสะดวกให้แก่ผูบ้ริจาคเท่าท่ีควร 7) อาจารยป์ระจ าสถาบนัอุดมศึกษา
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เอกชนหรือประจ าหลกัสูตรซ ้ าซ้อนกนั 8) การก าหนดให้ผูบ้ริหารสถานศึกษาควรเป็นผูท่ี้ได้รับ
ปริญญาระดบับณัฑิตศึกษาในหลกัสูตรบริหารการศึกษา 
 
 5.1.4  ปัญหาเกีย่วกบัหลกัสูตรวดอาอีพ 
   ปัจจุบนัประเทศไทยมีสภาวิชาชีพจ านวน 14 สภาวิชาชีพ มีสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน
บางแห่งเปิดหลกัสูตรวิชาชีพโดยรับนิสิตนกัศึกษาเขา้เรียนแลว้แต่ยงัไม่ผ่านการรับรองจากคุณวุฒิ
จากสภาวชิาชีพท่ีเก่ียวขอ้งในหลายสาขาวชิา สาขาวิชาท่ีก าลงัมีปัญหามากในปัจจุบนั คือ หลกัสูตร
พยาบาลศาสตรบณัฑิต หลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตวิชาชีพครู และหลกัสูตรเทคนิคการแพทย ์
เป็นต้น ซ่ึงหลักสูตรต่างๆ ท่ีเกิดปัญหาได้รับการรับทราบจากส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาสามารถน าคุณวฒิุไปประกอบอาชีพในฐานะท่ีส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีได ้แต่ไม่
สามารถประกอบวชิาชีพท่ีตนเรียนได ้เช่น 
   กรณี วทิยาลยันครราชสีมาไดเ้ปิดสอนหลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต ในปีการศึกษา 
2548 โดยส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบหลกัสูตรในปี 2548 และสภาการพยาบาล
รับรองหลกัสูตรพยาบาลศาสตร์ในปี พ.ศ. 2549 (โดยยอ้นหลงัให้ถึงปี พ.ศ. 2548 ดว้ย) ต่อมาในปี 
พ.ศ. 2552 สภาการพยาบาลได้แจ้งว่า สภาการพยาบาลไม่รับรองหลักสูตรพยาบาลของ
สถาบนัอุดมศึกษาแห่งน้ีแลว้ ในปีการศึกษา พ.ศ. 2550 / 2551 / 2552 ส่งผลให้นกัศึกษาพยาบาลท่ี
เรียนอยูใ่นช่วง 3 ปีการศึกษาน้ีทุกคน คือ นกัศึกษาทั้ง 5 รุ่น รวม 293 คน (ลาออกไป 2 คน) จะไม่มี
สิทธิเข้าสอบรับใบประกอบวิชาชีพพยาบาลของสภาการพยาบาล เน่ืองจากหลักสูตรพยาบาล
จ าเป็นตอ้งไดรั้บการรับรองจากสภาการพยาบาลอยา่งต่อเน่ือง 4 ปี ตลอดหลกัสูตร และขณะน้ีหลกัสูตร
เทคนิคการแพทยข์องวทิยาลยันครราชสีมาก็ก าลงัมีปัญหา เน่ืองจากไม่ไดรั้บการรับรองจากสภาเทคนิค
การแพทย ์
   กรณีมหาวิทยาลยัอีสาน ได้เปิดสอนหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตวิชาชีพครู โดยรับ
นกัศึกษาท่ีจบปริญญาตรีมาเรียนต่อ 1 ปี ก็จะไดรั้บปริญญาบตัร เพื่อน าไปข้ึนทะเบียนเป็นผูป้ระกอบ
วชิาชีพครูท่ีส านกังานเลขาธิการคุรุสภา (ผูท่ี้ขอข้ึนทะเบียนจะตอ้งส าเร็จการศึกษา ณ สถานท่ีตั้งเท่านั้น) 
เม่ือวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2554 มหาวิทยาลยัอีสานไดส่้งรายช่ือผูส้ าเร็จการศึกษาในปี พ.ศ. 2553 จ านวน 
1,385 คน ใหส้ านกังานเลขาธิการคุรุสภาทราบ ต่อมาเม่ือวนัท่ี 18 เมษายน พ.ศ. 2554 มหาวิทยาลยัอีสาน
ได้มีหนังสือยกเลิกผู ้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรดังกล่าว จ านวน 1,349 คน เป็นเหตุให้ส านักงาน
เลขาธิการคุรุสภาเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู เน่ืองจากผูส้ าเร็จการศึกษาหลักสูตร
ดงักล่าวของมหาวิทยาลยัอีสานขาดคุณสมบติัท่ีจะขอข้ึนทะเบียนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู   
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ท าให้ผูส้ าเร็จการศึกษาซ่ึงเป็นผูรั้บบริการทางการศึกษาได้รับความเสียหายจ านวนมาก ขณะน้ี
มหาวทิยาลยัอีสานยงัไม่มีแนวทางท่ีจะช่วยเหลือเยยีวยาผูรั้บบริการทางการศึกษาแต่อยา่งใด 
   จากกรณีตวัอย่างท่ีเกิดข้ึน ท าให้ผูรั้บบริการทางการศึกษาได้รับความเสียหาย กล่าวคือ 
ผูรั้บบริการทางการศึกษาจ่ายค่าตอบแทนในการเขา้รับการศึกษาของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน แต่เม่ือ
ส าเร็จการศึกษาไปแลว้ไม่สามารถประกอบวชิาชีพท่ีตนเองเรียนมาได ้
 
 5.1.5  ปัญหาเกีย่วกบัการจัูการศึกษานอกสถานทีต่ั้ง 
   ปัจจุบนัสถาบนัอุดมศึกษาต่างแข่งขนักนัจดัใหมี้การแสวงหารายไดจ้ากการจดัการเรียน
การสอนดว้ยการจดัการศึกษานอกสถานท่ีตั้ง จนละเลยการรักษาคุณภาพและมาตรฐานของการจดั
การศึกษาในระดับอุดมศึกษา ท าให้เกิดปัญหาในเร่ืองคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของชาติ 
ผลกระทบความพร้อมและความเหมาะสมของสถานท่ีท่ีใช้ในการจดัการศึกษา ความซ ้ าซ้อนของ
หลักสูตรการศึกษา และแนวทางในการผลิตบณัฑิตของสถาบันอุดมศึกษา ล้วนแล้วแต่ส่งผล
กระทบท่ีร้ายแรงท่ีสุดต่อระบบการศึกษาของไทย เกียรติภูมิ และศกัด์ิศรีแห่งปริญญาบตัร และ
คุณภาพของผลผลิตทางการศึกษาในระดบัอุดมศึกษา จากผลการศึกษาการจดัการศึกษานอกสถาน
ท่ีตั้งของคณะกรรมาธิการวฒิุสภาพบวา่ สถาบนัอุดมศึกษาท่ีมีการจดัการศึกษานอกสถานท่ีตั้งหลาย
แห่งมีการอนุมติัให้มีการจดัการเรียนการสอนนอกสถานท่ีตั้ง โดยใช้ผูส้อนท่ีเป็นบุคลากรหรือ
ผูส้อนชุดเดียวกนักบัท่ีสอนในสถาบนัหลกั อีกทั้งคุณวฒิุของอาจารยผ์ูส้อน อาจารยป์ระจ าหลกัสูตร 
ตลอดจนอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์และอาจารยผ์ูส้อบวิทยานิพนธ์มีคุณสมบติัไม่ตรงตามเกณฑ์
ท่ีกฎหมายก าหนด และขดัต่อเกณฑม์าตรฐานดงักล่าว การจดัการเรียนการสอนนอกสถานท่ีตั้งโดย
ไม่ไดข้ออนุมติัจากสภาสถาบนัอุดมศึกษาแต่อย่างใด สถาบนัอุดมศึกษาเอกชนเกือบทุกแห่งท่ีจดั
การศึกษานอกสถานท่ีตั้งได้รับค่าตอบแทนท่ีเพียงพอกบัค่าใช้จ่ายในการด าเนินการหรือคุม้ทุน     
จึงน าไปสู่การลดความเขม้งวดในการรับนกัศึกษา ท าให้เกิดผลเสียต่อคุณภาพและประสิทธิภาพ
ของการจดัการศึกษานอกสถานท่ีตั้ง 
 
 5.1.6  ปัญหาเกีย่วกบัสดทธดพืน้ฐานทีส่ถาบันอุูมศึกษาเอกอนพงึจัูให้แก่นดสดตนักศึกษา 
   ปัจจุบนัยงัไม่มีกฎหมายท่ีให้ความคุม้ครองนิสิตนกัศึกษาโดยตรง มีแต่บทบญัญติัของ
กฎหมายอ่ืนท่ีใหค้วามคุม้ครองแก่ประชาชนโดยทัว่ไป ท าใหนิ้สิตนกัศึกษาไม่ทราบถึงสิทธิต่างๆ ท่ี
ตนเองพึงไดรั้บ นิสิตนกัศึกษาจึงถูกเอารัดเอาเปรียบจากผูใ้ห้บริการทางการศึกษา ท่ีมุ่งหวงัก าไร
จากการจดัการศึกษาเพียงอย่างเดียว จนลืมค านึงถึงคุณภาพมาตรฐานของบณัฑิตท่ีจบการศึกษา
ออกไปจะเป็นอย่างไร โดยสาเหตุหลกัของปัญหาเร่ืองน้ี คือ การท่ีนิสิตนกัศึกษาไม่ทราบขอ้มูลท่ี
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จ าเป็นต่อการตดัสินใจในการเลือกสถานศึกษา เน่ืองจากสถานศึกษาหลายแห่งใหข้อ้มูลไม่ครบถว้น
หรือปกปิดข้อมูล เช่น หลักสูตรท่ีเปิดสอนได้รับการรับรองหรือรับทราบจากส านักงานคณะ 
กรรมการการอุดมศึกษาหรือสภาวชิาชีพหรือไม่ ทางส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดเ้ห็น
ความส าคญัของปัญหาดงักล่าว จึงขอความร่วมมือให้สถาบนัอุดมศึกษาส่งขอ้มูลให้แก่ส านกังาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อท่ีจะเผยแพร่ให้นิสิตนกัศึกษาไดท้ราบ แต่สถาบนัอุดมศึกษาหลาย
แห่งเพิกเฉย ไม่ให้ความร่วมมือ และไม่แจง้ขอ้มูลท่ีเป็นความจริงต่อส านกังานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ซ่ึงสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนไดแ้จง้ขอ้มูลให้แก่ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
ตามท่ีพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 ก าหนดเท่านั้น 
   คณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) ได้ตระหนักถึงปัญหาการคุ้มครองสิทธิของ
ประชาชน นิสิตนกัศึกษา จึงมีนโยบายท่ีจะให้ประชาชนทราบถึงสิทธิต่างๆ ของนิสิตนกัศึกษา ท่ี
สถาบนัอุดมศึกษาจะพึงปฏิบติัในฐานะท่ีเป็นองค์กรในการจดัท าบริการสาธารณะด้านการจดั
การศึกษาระดบัอุดมศึกษา เพื่อให้ประชาชน นิสิต และนกัศึกษา ไดรั้บทราบ และเป็นมาตรการใน
การคุ้มครองสิทธิของประชาชน นิสิต และนักศึกษา ท่ีจะได้รับจากการบริการสาธารณะจาก
สถาบนัอุดมศึกษา จึงเสนอร่างประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง นโยบายท่ีสถาบนัอุดมศึกษาพึง
ปฏิบติัต่อนิสิตนกัศึกษา ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้มหาวิทยาลยัตระหนกัไม่
ละเมิดสิทธิผูอ่ื้น เกิดความเขา้ใจ ลดความขดัแยง้ระหว่างสถาบนัอุดมศึกษากบันิสิตนกัศึกษา และ
เป็นการเตือนสตินิสิตนกัศึกษาใหพ้ึงระวงัในการเขา้ศึกษา โดยรับทราบขอ้มูลท่ีเป็นปัจจุบนัถูกตอ้ง
ครบถว้น และน าไปสู่การมีมาตรฐานในการจดัการศึกษาระดบัอุดมศึกษา ต่อมาเม่ือวนัท่ี 4 มีนาคม 
2554 รัฐมนตรีวา่การกระทรวงศึกษาธิการไดล้งนามในประกาศกระทรวงศึกษาธิการดงักล่าวแลว้  
ดูภาคผนวก 
 
 5.1.7  ปัญหาเกีย่วกบัการบังคับใอ้กฎหมาย 
   บทบญัญติัการก ากบัดูแลสถาบนัอุดมศึกษา ไม่มุ่งเนน้การลงโทษผูก้ระท าความผิดแบบ
ประมวลกฎหมายอาญา เพราะเห็นวา่ การจดัการศึกษาระดบัอุดมศึกษาเป็นการจดัการศึกษาระดบั
ปัญญาชน ทุกคนมีวฒิุภาวะ มีความรับผดิชอบต่อสังคมมากพอ ไม่จ  าเป็นตอ้งมีบทลงโทษท่ีรุนแรง
ท่ีจะปราบปรามผูก้ระท าความผดิ 
   การก ากบัดูแลสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนมีความเก่ียวขอ้งกบักฎหมายหลายฉบบั ผูมี้
หนา้ท่ีก ากบัดูแลสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนจึงตอ้งท าความเขา้ใจตวับทกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งทุกฉบบั
เพื่อให้เกิดความเช่ือมโยงและท่ีมาบทบญัญติัแต่ละมาตรา (เจตนารมณ์ทางกฎหมาย) ก็จะท าให้
สามารถน ากฎหมายเหล่ามาบงัคบัใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่ในความเป็นจริงนั้นเจ้าหน้าท่ี
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ผูป้ฏิบติังานขาดความเขา้ใจทั้งระบบการจดัการศึกษาระดบัอุดมศึกษา และบทบญัญติัของกฎหมาย
ท่ีใชใ้นการก ากบัดูแลสถาบนัอุดมศึกษา ท าให้ไม่เขา้ใจบทบาทอ านาจหนา้ท่ีของตนเอง ส่งผลให้
เกิดการตีความกฎหมายท่ีไม่ถูกตอ้งตรงตามเจตนารมณ์ เช่น พระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 มาตรา 16 พระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 
มาตรา 12 (3) มาตรา 20 และมาตรา 54 กฎกระทรวงก าหนดลกัษณะและเน้ือท่ีท่ีดินท่ีจะใช้เป็นท่ี
จดัตั้งสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2549 ขอ้ 2 
   ปัญหาท่ีส าคญัอีกประการหน่ึง คือ การท างานของเจา้หนา้ท่ีรัฐมีขอ้จ ากดั ในบางคร้ังไม่
สามารถด าเนินการให้เป็นไปตามบทบญัญติัของกฎหมายได ้ดว้ยเหตุผลบางประการ ประกอบกบั
วฒันธรรมของสังคมไทยให้เกียรติ และเก้ือกูลกัน มีความเกรงใจผูห้ลักผู ้ใหญ่ในบ้านเมือง 
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชนส่วนมากจะแต่งตั้งกรรมการสภาสถาบนัเป็นบุคคลซ่ึงมีบารมีในสังคม   
ท าใหเ้จา้หนา้ท่ีไม่สามารถใชอ้ านาจหนา้ท่ีตามท่ีกฎหมายใหอ้ านาจไวไ้ดอ้ยา่งเตม็ท่ี หรือในบางคร้ัง
เจา้หนา้ท่ีตอ้งตีความกฎหมายไปในทางท่ีเป็นคุณต่อสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน นอกจากน้ี มาตรการ
ลงโทษบางอยา่งไม่สามารถใชบ้งัคบัไดดี้เท่าท่ีควรจะเป็น เช่น การยกเลิกการรับรองวิทยฐานะ การ
เพิกถอนใบอนุญาต และการไม่รับทราบหลกัสูตร เน่ืองจากเป็นบทลงโทษท่ีจะมีผลกระทบต่อ
นกัศึกษาท่ีศึกษาอยูเ่ป็นจ านวนมาก 
 
 5.2  ข้อเสนอแนะ 
   การคุม้ครองผูบ้ริโภคดา้นการรับบริการทางการศึกษาของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน 
สามารถอธิบายโดยอาศยัทฤษฎีทางเอกชนในเร่ืองของเสรีภาพในการเขา้รับบริการ โดยบุคคลยอ่ม
มีเสรีภาพในการเลือกสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนท่ีให้บริการทางการศึกษา ถึงแมว้า่การจดัการศึกษา
เป็นอ านาจท่ีรัฐมอบให้เอกชนไปด าเนินการ แต่เม่ือเอกชนด าเนินการแล้วส่งผลกระทบต่อ
ประชาชน รัฐยอ่มเขา้มาแทรกแซงการจดัการศึกษาของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนได ้ตามทฤษฎีทาง
มหาชนท่ีรัฐจะตอ้งเขา้มาดูแลใหค้วามคุม้ครองแก่ผูบ้ริโภคในรัฐของตน 
   จากปัญหาท่ีกล่าวมาทั้งหมดขา้งตน้ ปัญหาใหญ่ของการจดัการศึกษาระดบัอุดมศึกษา 
คือ ท าอยา่งไรใหก้ารศึกษามีคุณภาพและมาตรฐาน หากรัฐสามารถก ากบัดูแลให้สถาบนัอุดมศึกษา
เอกชนจดัการศึกษาให้ไดคุ้ณภาพและมาตรฐานท่ีกฎหมายก าหนดแลว้ ปัญหาทุกอยา่งก็จะหมดไป 
ผูเ้ขียนขอให้ขอ้เสนอแนะในการแกไ้ขปัญหา 3 เร่ือง ไดแ้ก่ 1) แกไ้ขพระราชบญัญติัสถาบนัอุดม 
ศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 2) เร่ืองท่ีส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาควรด าเนินการ และ        
3) เร่ืองท่ีสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนควรด าเนินการ 
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 5.2.1  แก้ไขพระราอบัญญตัดสถาบันอุูมศึกษาเอกอน พ.ศ. 2546 
   5.2.1.1  ปรับเปล่ียนสัดส่วนท่ีมาของกรรมการสภาสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน โดยให้มี
บุคคลภายนอกผูท้รงคุณวุฒิจะตอ้งมีจ านวนมากกวา่จ านวนกรรมการสภาสถาบนัอุดมศึกษาท่ีเป็น
บุคลากรภายในสถาบนัอุดมศึกษา (กรรมการสภาท่ีผูรั้บใบอนุญาตเสนอ) จึงจะท าให้การด าเนินงาน
ของกรรมการสภาสถาบนัอุดมศึกษาไม่มีผลประโยชน์ทบัซ้อน และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
สถาบนัอุดมศึกษานั้นๆ ส่งผลให้สามารถพฒันาระบบมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาให้ดีข้ึน
ต่อไป 
   5.2.1.2  ยกเลิกกฎกระทรวง  ว่าด้วยการจดัการศึกษานอกสถานท่ีตั้งของสถาบนัอุดม 
ศึกษาเอกชน พ.ศ. 2551 และประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เร่ือง หลกัเกณฑ์และแนวปฏิบติั
เก่ียวกบัการพิจารณาประเมินคุณภาพการจดัการศึกษานอกสถานท่ีตั้งของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน 
พ.ศ. 2552 พร้อมออกกฎกระทรวงฉบบัใหม่วางแนวทางการจดัการศึกษานอกสถานท่ีตั้ง โดยให้
อ านาจการพิจารณาเป็นของรัฐมนตรีวา่การกระทรวงศึกษาธิการ 
   5.2.1.3  เพิ่มเติมบทบญัญติัให้มีกระบวนการเรียกร้องค่าเสียหายจากสถาบนัอุดมศึกษา
เอกชน ท่ีท าให้ผูรั้บบริการทางการศึกษาไดรั้บความเสียหายจากการรับบริการทางการศึกษา เช่น 
การจดัการศึกษาท่ีไม่ไดคุ้ณภาพและมาตรฐานท่ีกฎหมายก าหนด การเรียนจบแลว้ไม่สามารถใช้
คุณวฒิุไปประกอบวชิาชีพได ้เป็นตน้ 
 
 5.2.2  เร่ืองทีส่ านักงานคณะกรรมการการอุูมศึกษาควรู าเนดนการ 
   5.2.2.1  ควรจดัใหมี้การนิเทศหรืออบรม (Induction/Orientation) กรรมการการอุดมศึกษา
ก่อนเขา้รับต าแหน่งกรรมการการอุดมศึกษา โดยจดัอบรมให้ความรู้ดา้นกฎหมาย เพื่อให้ทราบถึง 
บทบาท อ านาจหน้าท่ีในการก ากบัดูแลสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนให้จดัการศึกษาไดคุ้ณภาพและ
มาตรฐาน รวมถึงการบงัคบัใชก้ฎหมายท่ีมีประสิทธิภาพ รวมถึงการจดัท าคู่มือการปฏิบติังาน 
   5.2.2.2  ควรจัดให้มีการนิเทศหรืออบรม (Induction/Orientation) บุคลากรเดิมและ
บุคลากรใหม่ หรือบุคลากรท่ีโอนมารับราชการภายในส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก่อน
ปฏิบติัหนา้ท่ี โดยจดัอบรมใหค้วามรู้ทางดา้นกฎหมาย เพื่อให้ทราบถึงบทบาท อ านาจหนา้ท่ีในการ
ก ากบัดูแลสถาบนัอุดมศึกษาใหจ้ดัการศึกษาไดคุ้ณภาพและมาตรฐาน รวมถึงการบงัคบัใชก้ฎหมาย
ท่ีมีประสิทธิภาพ รวมถึงการจดัท าคู่มือการปฏิบติังาน 
   5.2.2.3  สนบัสนุนการสร้างธรรมาภิบาลท่ีดีในสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน และการจดัตั้ง
ส านกังานสภาสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน รวมถึงสนบัสนุนใหส้ถาบนัอุดมศึกษาเอกชนจดัตั้งกองทุน
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เพื่อพฒันา (Endowment Fund) เป็นกองทุนท่ีใชเ้ฉพาะเงินดอกเบ้ียหรือเงินปันผลการลงทุนไปใช้
กบัภารกิจของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน 
   5.2.2.4  เผยแพร่ให้ประชาชนและทุกภาคส่วนไดรั้บทราบและเขา้ใจถึงสิทธิขั้นพื้นฐาน
ดา้นการศึกษาของประชาชน โอกาสในการไดรั้บการศึกษา และสิทธิของประชาชนในการไดรั้บ
การศึกษาอยา่งมีคุณภาพมาตรฐานและเท่าเทียมกนั เช่น สนบัสนุนงบประมาณใหส้ถาบนัอุดมศึกษา
เอกชนจดักิจกรรมใหก้บันิสิตนกัศึกษาต่ืนตวักบัสิทธิและหนา้ท่ีของตนเอง เพื่อท าให้ภาคพลเมืองมี
ความเขม้แขง็ สร้างกระแสใหส้ังคมตระหนกัและมีส่วนร่วม 
   5.2.2.5  ส่งเสริมให้การประเมินคุณภาพภายในและภายนอกมีความเข็มแข็งโดยให้
ความส าคญักบัระบบการประกนัคุณภาพภายใน โดยก าหนดเป็นมาตรการท่ีสอดแทรกจนกลายเป็น
วฒันธรรมของการท างานปกติของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน และประชาสัมพนัธ์ผลการประเมิน
คุณภาพทั้ งภายในและภายนอก รวมถึงข้อมูล ต่าง ท่ี เ ก่ี ยวข้องกับการจัดการศึกษาของ
สถาบนัอุดมศึกษาให้ประชาชนไดรั้บทราบ เพื่อให้ประชาชนใช้เป็นขอ้มูลในการตดัสินใจเลือก
สถาบนัอุดมศึกษาท่ีตนจะเขา้ศึกษา 
   5.2.2.6  สถาบนัอุดมศึกษาเอกชนท่ีไม่ผ่านการประเมินคุณภาพในสาขาวิชาใด ให้
ด า เ นินการแก้ไขภายใน 2  ปี  หากผลการประเ มินย ังไ ม่ ดี ข้ึนให้ เสนอรัฐมนตรีว่ าการ
กระทรวงศึกษาธิการสั่งใหง้ดรับนิสิตนกัศึกษาในสาขาวชิานั้น 
   5.2.2.7  มีมาตรการในการก ากบัอตัราหรือจ านวนการรับนกัศึกษาของแต่ละหลกัสูตรให้
สอดคลอ้งกนัทั้งการจดัการศึกษาในสถานท่ีตั้งและนอกสถานท่ีตั้ง 
   5.2.2.8  สร้างแรงจูงใจให้แก่ผูบ้ริจาคเงินเพื่อสนับสนุนการศึกษา ด้วยการผ่อนคลาย
มาตรการท่ี เ ป็นการกีดกันการบริจาคเ งินเพื่อสนับสนุนการศึกษา  รวมทั้ ง เผยแพร่และ
ประชาสัมพนัธ์ให้บุคคลทัว่ไปทราบว่า การบริจาคเงินเพื่อสนบัสนุนการศึกษาสามารถน ามาหัก
เป็นค่าลดหย่อนภาษีเงินได้ เช่นเดียวกบัการท าบุญหรือบริจาคเงินให้แก่วดัหรือองค์กรการกุศล 
รวมทั้งสร้างความเสมอภาคในการลดหยอ่นภาษีของผูบ้ริจาคเงิน เพื่อสนบัสนุนการศึกษาระหวา่ง
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน  ให้ผูบ้ริจาคเงินให้สถาบันอุดมศึกษาเอกชนได้รับการ
ลดหยอ่นภาษีเหมือนสถาบนัอุดมศึกษาของรัฐ 
   5.2.2.9  เม่ือเกิดกรณีนิสิตนกัศึกษาส าเร็จการศึกษาในหลกัสูตรวิชาชีพแลว้ไม่สามารถ
ประกอบวิชาชีพได ้เน่ืองจากองคก์รวิชาชีพไม่รับรอง ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาควร
จะประสานองค์กรวิชาชีพให้หาแนวทางการแกไ้ขปัญหาให้กบันิสิตนกัศึกษา เช่น ให้โอกาสผูท่ี้
ส าเร็จการศึกษามีสิทธิสอบประมวลความรู้ หากใครสอบผ่านก็จะด าเนินการออกใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพให้ ส่วนกรณีท่ีนิสิตนกัศึกษาเรียนไม่ครบตามเกณฑ์ขององคก์ารวิชาชีพก็ให้นิสิต
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นกัศึกษาเรียนเพิ่มเติมให้ครบก่อนแล้วจึงมาสอบประมวลความรู้เพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบ
วชิาชีพต่อไป 
 
 5.2.3  เร่ืองทีส่ถาบันอุูมศึกษาเอกอนควรู าเนดนการ  
   5.2.3.1  ก าหนดคุณสมบัติส าคญัของผูท่ี้จะด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการสภาสถาบัน    
อุดมศึกษา และอธิการบดี ตอ้งเป็นบุคคลท่ีไดรั้บการรับรองหรือยอมรับทางสังคมถึงคุณวุฒิ และ
ความสามารถเป็นท่ีประจกัษ์ หรืออาจจดัให้มีการอบรมเก่ียวกบับทบาทหนา้ท่ีของกรรมการสภา
สถาบนัอุดมศึกษา สร้างระบบธรรมาภิบาลของสภาสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน เพื่อพฒันาระบบ
มาตรฐานการอุดมศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพ และให้ตระหนกัถึงความส าคญัของบทบาทอ านาจ
หนา้ท่ีของกรรมการสภาสถาบนัอุดมศึกษา 
   5.2.3.2  ส่งเสริมใหเ้กิดธรรมาภิบาลท่ีดีในสถาบนัอุดมศึกษา โดยสนบัสนุนให้กรรมการ
สภาสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนเขา้อบรมหลกัสูตรเก่ียวกบัอ านาจหนา้ท่ีและการใชห้ลกัธรรมาภิบาล
ในสภาสถาบันอุดมศึกษา การใช้หลักธรรมาภิบาลในสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนประกอบด้วย           
8 องคป์ระกอบ คือ 
     1)  หลักความรับผิดชอบ 2) หลักนิติธรรมและความเสมอภาค 3) หลกัความ
โปร่งใส 4) หลกัความคุม้ค่า 5) หลกัความมัน่คง 6) หลกัความมีส่วนร่วม 7) หลกัคุณธรรม และ 8) 
หลกัการใชอ้ านาจหนา้ท่ี 
   5.2.3.3  กรณีของกรรมการสภาสภาบนัอุดมศึกษาท่ีมาจากบุคคลภายนอกนั้น ก่อนท่ีจะมี
การแต่งตั้ งเป็นกรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษาควรจัดให้มีการนิเทศหรืออบรม (Induction/ 
Orientation) ป ระกอบกับจัดท า คู่ มื อ เ ก่ี ย วกับบทบาทอ าน าจหน้ า ท่ี ในก ารก า กับ ดู แล
สถาบนัอุดมศึกษา เพื่อให้เกิดความเขา้ใจในบทบาทหน้าท่ีของตน และสามารถท่ีจะก ากบัดูแล
มหาวทิยาลยันั้นๆ ให้เป็นไปตามธรรมชาติ เอกลกัษณ์ หรือความโดดเด่นท่ีเป็นลกัษณะเฉพาะของ
สถาบนัอุดมศึกษา 
   5.2.3.4  พฒันาให้สภามหาวิทยาลยัมีความเขม้แข็ง โดยปรับโครงสร้างองคป์ระกอบของ
สภามหาวิทยาลัยให้มีธรรมาภิบาล จดัตั้ งท่ีประชุมนายกสภามหาวิทยาลัย เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้
ประสบการณ์ จดัให้ความรู้แก่กรรมการสภาสถาบนัอุดมศึกษา ปรับปรุงรูปแบบการประชุมสภา
สถาบนัอุดมศึกษาให้มีประสิทธิภาพ เน้นวาระเชิงนโยบาย และจดัตั้งหน่วยงานธุรการรองรับ
สนบัสนุนการท างานของสภาสถาบนัอุดมศึกษาโดยเฉพาะ คือ ส านกังานสภาสถาบนัอุดมศึกษา 
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   5.2.3.5  ส ารวจความพึงพอใจของนายจา้งท่ีมีต่อบณัฑิตมาปรับปรุงเน้ือหาหลักสูตร 
ระบบการเรียนการสอน ให้สอดคลอ้งต่อความตอ้งการของนายจา้ง การเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ
และเทคโนโลย ีเพื่อผลิตบณัฑิตท่ีมีคุณภาพออกสู่ตลาดแรงงาน 
   5.2.3.6  เปิดเผยขอ้มูลท่ีถูกตอ้งและเป็นปัจจุบนัให้แก่ผูรั้บบริการทางการศึกษาทราบ 
เช่น การรับรองปริญญา การรับรองคุณวุฒิโดยหน่วยงานของรัฐหรือสภาวิชาชีพท่ีเก่ียวขอ้ง รายช่ือ
และคุณวุฒิของอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร ค่าใช้จ่าย ระยะเวลา และผลการประเมินคุณภาพการจดั
การศึกษา เป็นตน้ 
   5.2.3.7  การเปิดหลกัสูตรท่ีเก่ียวขอ้งกบัหน่วยงานด้านวิชาชีพ ตอ้งเสนอหลกัสูตรให้
หน่วยงานวชิาชีพนั้นๆ พิจารณารับรองคุณวฒิุรวมถึงการให้ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
รับทราบหลกัสูตรก่อน ท่ีจะด าเนินการเปิดรับนิสิตนกัศึกษา 
   5.2.3.8  การจดัการศึกษานอกสถานท่ีตั้งควรค านึงเกณฑ์มาตรฐานในการจดัการศึกษา
นอกสถานท่ีตั้งตามกฎหมาย โดยจะตอ้งจดัให้มีส่ิงสนบัสนุนทางการศึกษาให้เพียงพอเช่นเดียวกบั
การจดัการเรียนการสอนในสถานท่ีตั้ง และไม่ควรจดัการศึกษานอกสถานท่ีตั้งทบัซ้อนในพื้นท่ีของ
สถาบนัอุดมศึกษาอ่ืน เวน้แต่ในพื้นท่ีนั้นไม่มีการจดัการศึกษาหลกัสูตรนั้น โดยในบริเวณรัศมี    
15–20 กิโลเมตร ตอ้งไม่มีสถาบนัอุดมศึกษาในทอ้งถ่ินจดัการศึกษาในสาขาวิชาเดียวกนัอยู่ก่อน
แลว้ เพื่อป้องกนัมิใหส้ัดส่วนของจ านวนสถาบนัอุดมศึกษาไม่สัมพนัธ์กบัจ านวนนกัศึกษา และห้าม
มิใหจ้ดัการศึกษาระดบัปริญญาเอกนอกสถานท่ีตั้ง 
   5.2.3.9  การสร้างลกัษณะนิสัยของบณัฑิตให้เป็นผูท่ี้มีความรู้และมีความกระตือรือร้นท่ี
จะปรับปรุงตนเองให้ทนัต่อความเปล่ียนแปลงของสังคมตลอดเวลา และสร้างเสริมให้นกัศึกษา
สามารถขวนขวายหาความรู้อนัจะก่อใหเ้กิดการเรียนรู้ตลอดชีวติ 
   5.2.3.10  การรับบริการทางการศึกษาจากสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนท่ีท าให้ผูบ้ริการทาง
การศึกษาไดรั้บความเสียหาย บุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น กรรมการสภา อธิการบดี และสถาบนัอุดมศึกษา
เอกชน ตอ้งรับผิดชอบต่อความเสียหายท่ีเกิดข้ึนโดยมิตอ้งฟ้องคดี (ใช้หลกัการเจรจาไกล่เกล่ียขอ้
พิพาท)  
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ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 

เร่ือง นโยบายท่ีสถาบนัอุดมศึกษาพึงปฏิบติัต่อนิสิตนกัศึกษา 
----------------------------------------- 

 
  โดยท่ีรัฐมนตรีวา่การกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายให้สถาบนัอุดมศึกษาจดัการ
เรียนการสอนใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดแก่นิสิตนกัศึกษา และเป็นมาตรการในการคุม้ครองสิทธินิสิต
นักศึกษา โดยมุ่งหวงัให้เกิดความเขา้ใจ ลดความขดัแยง้ และน าไปสู่การมีมาตรฐานในการจดั
การศึกษาระดับอุดมศึกษา อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๘ ประกอบกับมาตรา ๑๒ แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวง ศึกษาธิการจึงก าหนดนโยบายท่ีสถาบันอุดมศึกษาพึงปฏิบัติต่อนิสิตนักศึกษา ไว้
ดงัต่อไปน้ี  

๑. สถาบนัอุดมศึกษาพึงจดัให้นิสิตนกัศึกษาไดรั้บขอ้มูลเก่ียวกบัการจดัการศึกษา 
ท่ีเป็นความจริงและถูกตอ้ง เช่น การรับรองปริญญา การรับรองคุณวุฒิโดยหน่วยงานของรัฐและ
สภาวิชาชีพท่ีเก่ียวขอ้ง รายช่ือและคุณวุฒิของอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรท่ีเป็นปัจจุบนั ค่าใชจ่้ายและ
ระยะเวลาในการศึกษา และผลการประเมินคุณภาพการจดัการศึกษา เป็นตน้   

๒. สถาบันอุดมศึกษาพึงจัดให้นิสิตนักศึกษาได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 
ตามมาตรฐานการอุดมศึกษาและเกณฑ์มาตรฐานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น เกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตร
ระดบัปริญญาตรี เกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษา เป็นตน้ สถาบนัอุดมศึกษาใดจดั
การศึกษาไม่เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา สถาบนัอุดมศึกษานั้นจะต้องรับผิดชอบต่อนิสิต
นกัศึกษาผูเ้สียหายในผลแห่งความเสียหายท่ีเกิดข้ึน 

๓. สถาบนัอุดมศึกษาพึงจดัให้นิสิตนกัศึกษาไดรั้บบริการ และสวสัดิการ รวมทั้ง
ไดรั้บการดูแลสวสัดิภาพระหว่างอยูใ่นสถานศึกษา เช่น บริการดา้นสุขภาพ บริการให้ค  าปรึกษา 
และแนะแนวอาชีพ สวสัดิการหอพกั และระบบรักษาความปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์น เป็นตน้  

๔. สถาบนัอุดมศึกษาพึงจดัให้มีระบบอาจารยท่ี์ปรึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ โดยตอ้ง
เป็นระบบท่ีท าใหนิ้สิตนกัศึกษาสามารถไดรั้บค าแนะน า ทั้งในดา้นความรู้ทางวชิาการและคุณธรรม
ในการด าเนินชีวติควบคู่กนั  

๕. สถาบนัอุดมศึกษาพึงให้โอกาสนิสิตนักศึกษาได้รับทราบขอ้มูลเก่ียวกบัผล
การศึกษา เช่น การให้โอกาสนิสิตนกัศึกษาดูค าตอบขอ้สอบของตนท่ีผูต้รวจไดต้รวจและให้คะแนน
แลว้ เป็นตน้ 
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๖. สถาบนัอุดมศึกษาพึงจดัให้มีการคดัเลือกบุคคลเขา้ศึกษาอยา่งเสมอภาคเท่าเทียม
กนั ไม่มีการเลือกปฏิบติัโดยไม่เป็นธรรมเพราะเหตุแห่งความแตกต่างในเร่ืองถ่ินก าเนิด เช้ือชาติ 
ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือ
สังคม ความเช่ือทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมืองอนัไม่ขดัต่อบทบญัญติั
แห่งรัฐธรรมนูญ  

๗. สถาบนัอุดมศึกษาพึงจดัให้นิสิตนกัศึกษาท่ีเป็นคนพิการตามกฎหมายว่าดว้ย 
การจดัการศึกษาส าหรับคนพิการ ไดรั้บการศึกษาท่ีเหมาะสมกบัประเภทของความพิการโดยไม่เสีย
ค่าใชจ่้าย รวมทั้งไดรั้บบริการส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ ตามกฎหมาย 

๘. สถาบันอุดมศึกษาพึงจัดให้นิสิตนักศึกษาได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็น
เก่ียวกบัการศึกษาอบรม การเรียนการสอน การวิจยั และการเผยแพร่งานวิจยัตามหลกัวิชาการโดย
อิสระ รวมทั้งไดมี้ส่วนร่วมในการออกกฎ ประกาศ ระเบียบ ขอ้ก าหนด และขอ้บงัคบั ท่ีเก่ียวกบั
นิสิตนกัศึกษา 

๙. ในการด าเนินการทางวินยัแก่นิสิตนกัศึกษา สถาบนัอุดมศึกษาตอ้งด าเนินการ
ใหส้อดคลอ้งกบัหลกันิติธรรม  
 

ประกาศ ณ วนัท่ี ๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
 

  (นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ) 
       รัฐมนตรีวา่การกระทรวงศึกษาธิการ 
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ประสบการณ์ท างาน ทนายความ 
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