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ช่ือผูเขียน กรรชรส  วันดี
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ปการศึกษา 2549

บทคัดยอ

พระราชบญัญตัสิถาบนัอดุมศกึษาเอกชน พ.ศ. 2546 มผีลบงัคบัใชตัง้แตวนัที ่31 ตลุาคม 2549
โดยมีแนวความคิดในการจัดทํ ารางพระราชบัญญัติดังกลาว คือ การใหมีรายไดเหนือรายจาย       
เพื่อดํ าเนินกิจการตอไปได การจัดการศึกษาอยางมีคุณภาพ การบริหารสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
อยางมอิีสระและคลองตวั การจดัการศกึษาเพือ่เปนการเสรมิตอการพฒันาประเทศ และการมคีวามเสมอภาค
ระหวางสถาบนัอุดมศกึษาของรฐัและเอกชน ซ่ึงจากผลการวจิยัพบวา การบงัคบัใชกฎหมายดงักลาว
ยงัไมสามารถบรรลุวัตถุประสงคไดทั้งหมด โดยไดศึกษาในแตละดาน ดังนี้

1. การใหมีรายไดเหนือรายจายเพื่อดํ าเนินกิจการตอไปได ในกฎหมายกํ าหนดใหรัฐ
ตองใหเงนิอดุหนนุแกสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน เพือ่ที่รัฐจะไดมสีวนรวมในการรบัผิดชอบการบรกิาร
สาธารณะที่ใหเอกชนเปนผูจัดทํ า และที่มากกวานั้นรัฐจะไดรับรูถึงสถานะทางการเงินของสถาบัน
แตละแหงและจะไดชวยเหลือแกปญหาไดอยางทันทวงที ดงันั้นรัฐจึงควรใหเงินอดุหนุนแกสถาบัน
อุดมศึกษาเอกชน และสนบัสนุนมาตรการจูงใจทางดานภาษีดวย

2. การจัดการศึกษาอยางมีคุณภาพ เปนหลักการที่สามารถบรรลุวัตถุประสงคได 
เพราะการจัดการศึกษาตามกฎหมายนี้มีเกณฑมาตรฐานหลักสูตรเปนตัวควบคุมหลักสูตรตางๆ      
ทีจ่ะเปดสอนในสถาบนัอุดมศกึษาทัง้ของรฐัและเอกชน ประกอบกบักฎหมายนีย้งัสงเสรมิใหอาจารย
ทํ าตํ าแหนงทางวิชาการภายในสถาบันไดอีกดวย อยางไรก็ตาม กฎหมายควรกํ าหนดใหสถาบัน
อุดมศึกษาเอกชนมีสภาวิชาการเชนเดียวกับสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ เพื่อดูแลคุณภาพทางวิชาการ  
และควรกํ าหนดเพิ่มคุณวุฒิการศึกษาของคณาจารยตองสํ าเร็จการศึกษาไมตํ่ ากวาระดับปริญญาโท
หรือเทียบเทา

3. การบรหิารสถาบนัอดุมศกึษาเอกชนอยางมอิีสระและคลองตวั และการมคีวามเสมอภาค
ระหวางสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน  ความคลองตัวและความเทาเทียมกันระหวางสถาบัน
อุดมศึกษาเอกชนและของรัฐ ยังไมเทาเทียมกันเทาที่ควร อยางไรก็ตาม ส่ิงที่ควรคํ านึงถึง ก็คือ 
สถานภาพของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนมีความเปนเอกชน แมวาจะมีภารกิจในการจัดทํ าบริการ
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สาธารณะกต็าม ดงันัน้ความคลองตวัจงึเปนส่ิงทีใ่นกฎหมายนาจะก ําหนดได แตความเทาเทยีมกนันัน้
อาจจะเปนเรื่องยาก โดยส่ิงที่รัฐนาจะทํ าได ก็คือ พยายามสงเสริมและสนับสนุนในกิจการบางดาน
ที่จะยกฐานะของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนใหดีขึ้นมาได และควรยกเลิกการรับรองวิทยฐานะ     
โดยใหถือวาสถาบันไดรับการรับรองวิทยฐานะโดยเบ็ดเสร็จเชนเดียวกับสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ

4. การจดัการศกึษาเพือ่เปนการเสรมิตอการพฒันาประเทศ การจดัการศกึษาของสถาบนั
อุดมศึกษาเอกชน มีสวนสนับสนุนการรับภาระการจัดการศึกษาของประเทศเปนอยางมาก ซ่ึงรัฐ  
ไมสามารถกระท ําไดดวยตนเองทัง้หมด ภาคเอกชนจงึตองเขามาชวยรับภาระในสวนนีด้วย การอดุหนนุ
และสงเสรมิตามพระราชบญัญตัสิถาบนัอดุมศกึษาเอกชน พ.ศ. 2546 จงึมสีวนสํ าคญัอยางยิง่ทีจ่ะท ําให
ภาคเอกชนสามารถจัดการศึกษาไดดีขึ้น รัฐจงึควรสงเสริมใหสถาบันอุดมศึกษาเอกชนใชทรัพยากร
ทางการศกึษาทีรั่ฐลงทนุในสถาบนัอดุมศกึษาของรฐั เพือ่แบงเบาภาระกบัสถาบนัอดุมศกึษาของเอกชน
และรัฐควรจดัสรรเงนิอุดหนุนใหแกสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเปนรายปดวย
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ABSTRACT

The Private Higher Education Institute Act, B.E. 2546 (2003) has come into force 
since October 31, 2549 (2006). In drafting the said Act, there were concepts viz.: more income 
than expenses for the ongoing operation, education management with high quality, independent 
and active administration of the private higher education institutes, education management to 
enrich the country’s development and the equality between the State and private higher education 
institutes. It is found that the enforcement of such Act cannot achieve all of its objectives. The 
study includes all of the following aspects:

1. More income than expenses for the ongoing operation: The law prescribes that 
the State shall have to provide the subsidy for the private higher education institutes. In doing so, 
the State shall take participation in responsibility for public services provided by the private 
sectors. More importantly, the State shall acknowledge the financial status of each institute and 
shall promptly redress all problems. Therefore, the State should provide the subsidy for the 
private higher education institutes and should also encourage the tax incentive measures;

2. Education management with high quality: This is the principle which can 
achieve the objectives because the education management as per this Act shall apply the 
curriculum standard as the controlling means for all of the curriculums which are available in 
both State and private higher education institutes. In addition, this Act encourages the instructors 
to promote their academic positions within the institutes. However, like the State higher education 
institutes, the private higher education institutes should be imposed to establish the academic 
council to supervise the academic quality and the educational qualifications of instructors should 
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be adjusted by stating that the instructors shall obtain the education which is not lower than the 
Master degree or its equivalent;

3. Independent and active administration of the private higher education institutes 
and the equality between the State and private higher education institutes: The activeness and 
equality between the State and private higher education institutes are not equal as they should be. 
However, what ought to be considered is that the status of private higher education institutes is 
being private even though their activities are public service provision. Consequently, the 
activeness should be prescribed in the law, but the equality may be difficult to do so. In this 
regard, what the Sate should do is to encourage and support the certain activities which can 
upgrade the status of the private higher education institutes and to repeal the recognition of 
academic positions. In this regard, all included, the institutes shall be deemed to recognize 
academic positions as the State higher education institutes always do;

4. Educational management to enrich the country’s development: The education 
management by the private higher education institutes takes a crucial part in promoting and 
supporting the country’s education management. Since the State cannot solely do so, the private 
sectors have to help manage it. The support and encouragement as per the Private Higher 
Education Institute Act, B.E. 2546 (2003) play very important roles for the private sectors to 
provide the better education management. The State should encourage the private higher 
education institutes to utilize the educational resources which have been invested by the State in 
the State higher education institutes in order to lessen the burden of the private higher education 
institutes. Moreover, the State should allocate the annual subsidy to the private higher education 
institutes as well.
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บทที่ 1
บทนํ า

1.1  ความเปนมาและความสํ าคัญของปญหา

การพัฒนาประเทศใหมีความเจริญกาวหนาทัดเทียมกับนานาอารยะประเทศนั้น           
มีปจจัยหลายอยางที่รัฐจะตองดํ าเนินการ ในบรรดาปจจัยตางๆ นั้น ปจจัยหนึ่งที่มีความสํ าคัญ    
คอนขางมากหรอืจะถือไดวาเปนปจจยัทีสํ่ าคญัทีสุ่ดนัน้ ไดแก คน คนถือวาเปนทรพัยากรทีม่คีณุคายิง่
กับทุกรัฐ ที่จะสามารถผลักดันประเทศใหมุงไปสูทิศทางที่ตองการ เมื่อคนคือปจจัยที่มีคายิ่ง         
รัฐจงึตองหาทางทีจ่ะเพิม่ศกัยภาพ ความรู ความสามารถของคนในประเทศ เพือ่เพิม่ขดีความสามารถ 
ในการแขงขนั ซ่ึงวธีิการทีจ่ะพฒันาคนใหมคีณุภาพทีจ่ะแขงขนักบัประเทศตางๆ นัน้ กค็อื “การศกึษา”

ประเทศไทยตระหนักถึงความสํ าคัญของการศึกษาเปนอยางมาก ประกอบกับ          
พระบาทสมเด็จภูมิพลอดุลยเดชมหาราชไดมีพระบรมราโชวาทเกี่ยวกับการศึกษาในหลายโอกาส
ดวยกนั โดยจะขอตัดตอนมาหนึ่งบท ไดแก

“การใหการศกึษานัน้ กลาวโดยวตัถุประสงคแทจริง คอื การสรางสรรคความรู ความคดิ
พรอมทัง้คณุสมบตัแิละจติใจทีส่มบรูณใหเกดิขึน้ในตวับุคคล เพือ่ชวยใหเขาสามารถด ํารงชวีติอยูได
อยางมั่นคงและราบรื่น ทั้งสามารถบํ าเพ็ญประโยชนสุขเพื่อตน เพื่อสวนรวมไดตามควรแกอัตภาพ”

ประเทศไดมีการวางแผนเกี่ยวกับการศึกษาขึ้นมา อาทิเชน แผนการศึกษาแหงชาติ    
(ตอมาเปลี่ยนชื่อเปน “แผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติ”) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ    
ซ่ึงแตละแผนฯ นัน้ ไดมกีารวางแผนการศกึษาระดบัพืน้ฐานจนถงึระดบัอดุมศกึษา เพือ่ใหการพฒันา
การศกึษามคีวามตอเนือ่งในทกุระดบั การศกึษาจงึทวคีวามส ําคญัมากขึน้ทกุขณะ จนกระทัง่ป พ.ศ. 2540  
ไดมีการตรารัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ขึ้นมา โดยมีบทบัญญัติที่เกี่ยวของ      
กบัการศึกษาอยู ไดแก

“มาตรา 43 บุคคลยอมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไมนอยกวา 12 ป 
ทีรั่ฐจะตองจัดใหอยางทั่วถึงและมีคุณภาพ โดยไมเก็บคาใชจาย

การจดัการศกึษาอบรมของรฐัตองค ํานงึถึงการมสีวนรวมขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
และเอกชน ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ
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การจัดการศึกษาอบรมขององคกรวิชาชีพและเอกชนภายใตการกํ ากับดูแลของรัฐ    
ยอมไดรับความคุมครอง ทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติ”

จากบทบัญญัติของกฎหมายดังกลาวขางตน จะเห็นไดวารัฐใหความสนใจการศึกษา   
ถึงขั้นตรากฎหมายใหการศึกษาขั้นพื้นฐานแกประชาชนทุกคนโดยไมเสียคาใชจายแตอยางใด      
ซ่ึงภาระที่รัฐจะตองรับผิดชอบ ก็คือ การใหการศึกษาขั้นพื้นฐานอยางทั่วถึง แตอยางไรก็ตาม        
รัฐยงัไมสามารถใหการศึกษาอยางทั่วถึงได นอกจากการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จํ าเปนตอประชาชนแลว   
การศึกษาระดับอุดมศึกษาก็มีความสํ าคัญเปนอยางยิ่ง เอกชนก็มีบทบาทอยางสํ าคัญในการเขามา
รับภาระการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพตามที่กฎหมายกํ าหนดดวย ซ่ึงการศึกษาระดับอุดมศึกษา   
เปนการศึกษาในระดับสูงสํ าหรับผูที่จบมัธยมศึกษาตอนปลายมาแลว และผูที่สํ าเร็จการศึกษาระดับ
อุดมศกึษาจะเปนผูที่มีวิชาการความรูในระดับที่สูงขึ้น สามารถประกอบอาชีพอันจะเปนการพัฒนา
ประเทศตอไปได ดังนั้นการศึกษาระดับอุดมศึกษา จงึหมายความถึง การจัดการศึกษาตั้งแตระดับ
ประกาศนียบัตรขั้นสูง อนุปริญญา ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก

การอุดมศึกษาของไทยในระยะแรกเปนการจัดการศึกษาของรัฐเทานั้น แตเนื่องจาก
จ ํานวนของนกัเรยีนทีจ่บการศกึษาระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายมเีปนจ ํานวนมากทีไ่มสามารถสอบคดัเลอืก
เขาศึกษาตอในระดับอุดมศึกษาของรัฐ นักเรียนเหลานั้นจึงไมมีที่ศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา       
จงึเกดิแนวความคิดเรื่องการใหเอกชนเขามารวมจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยในป พ.ศ. 2512 
ไดมกีารประกาศใชพระราชบัญญัติวิทยาลัยเอกชน พ.ศ. 2512 ขึน้  เปนพระราชบัญญัติที่กํ าหนด  
ถึงภาระหนาทีด่านตางๆ ของวทิยาลยัเอกชนในสมยันัน้ โดยเหตผุลในการประกาศใชพระราชบญัญตัิ
ฉบบันี ้คอื โดยทีเ่หน็สมควรสงเสรมิใหเอกชนจดัตัง้สถานอดุมศกึษา เพือ่ด ําเนนิการศกึษาขัน้อดุมศกึษาได
ภายในขอบเขตทีก่ฎหมายบญัญตั ิ และเพือ่ใหการศกึษาขัน้อดุมศกึษาทีเ่อกชนจดัตัง้ขึน้นีม้ปีระสิทธภิาพ
และสอดคลองกับแผนการศึกษาแหงชาติ1

ตอมาไดมีการตราพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2522 โดยเหตุผล     
ในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่การดํ าเนินงานของวิทยาลัยเอกชนในฐานะ       
ที่เปนสถาบันอุดมศึกษาระดับปริญญาไดเพิ่มขยายขึ้นเปนอันมาก ทั้งในดานจํ านวนวิทยาลัยและ
ภารกจิในการผลติบณัฑติสาขาวชิาตางๆ การคนควาวจิยัและการบรกิารทางวชิาการแกสังคม สมควร
ปรับปรงุโครงสรางและระบบบรหิาร ตลอดจนวธีิการธ ํารงรกัษามาตรฐานการศกึษาใหเหมาะสมยิง่ขึน้

                                                          
1 พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2512. (2512, 6 มีนาคม).
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เพื่อสงเสริมใหสถาบันอุดมศึกษาเอกชนมีความเจริญมั่นคงและเอื้ออํ านวยตอการขยายกิจการ     
เพือ่รวมรบัภาระในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาของประเทศไทยอยางมีประสิทธิภาพ2

ตอมาไดมีการแกไขพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 
โดยเหตผุลในการประกาศใชพระราชบญัญตัดิงักลาว คอื เนือ่งจากพระราชบญัญตัสิถาบนัอดุมศกึษา
เอกชน พ.ศ. 2522 ไดใชบงัคบัมานานแลว บทบญัญตับิางประการไมเหมาะสมกบัสถานการณปจจบุนั
สมควรแกไขบทบญัญตัแิหงพระราชบญัญตัดิงักลาวใหเหมาะสมเพือ่สงเสรมิสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน
ใหแบงเบาภาระการจดัการศกึษาขัน้อดุมศกึษาจากรฐับาล และเพือ่คุมครองสาธารณชนจากการโฆษณา
ชวนเชื่อหรือการกระทํ าอยางอื่นที่ไมเหมาะสม3

จากการบังคับใชพระราชบัญญัติเกี่ยวกับสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ตั้งแตป พ.ศ. 2512 
เปนตนมา สถาบนัอดุมศกึษาเอกชนไดมขีอเรยีกรองใหมกีารแกไขกฎหมายเกีย่วกบัสถาบนัอดุมศกึษา
เอกชน เนือ่งจากในอดตีกฎหมายเกีย่วกบัสถาบนัอดุมศกึษาเอกชนคอนขางเขมงวด สถาบนัอดุมศกึษา
เอกชนมอํี านาจในการตดัสนิใจเรือ่งตางๆ ไดไมมากเทาทีค่วร ไมเหมอืนกบัสถาบนัอดุมศกึษาของรฐั
ทีส่ามารถบรหิารจดัการเรือ่งตางๆ ไดโดยสภาสถาบนั และประเดน็ส ําคญัทีส่ถาบนัอดุมศกึษาเอกชน
ตองการใหมีการเปลี่ยนแปลง อาทิเชน การเปดดํ าเนินการสาขาวิชาตางๆ สถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ตองไดรับความเหน็ชอบจากส ํานกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษากอนถึงจะสามารถเปดด ําเนนิการได
ท ําใหเกดิความไมคลองตวั มคีวามลาชา ไมทนัตอการเปลีย่นแปลง หรือการรบัรองมาตรฐานการศกึษา
ในสาขาวิชาตางๆ หลังจากไดรับความเห็นชอบใหเปดดํ าเนินการแลว สถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ตองสงหลักสูตรมาใหสํ านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาใหการรับรองมาตรฐานการศึกษากอน  
ถาหลักสตูรผานแลวจงึจะสงเรือ่งตอไปยงัส ํานกังานคณะกรรมการขาราชการพลเรอืนเพือ่ด ําเนินการ
ในสวนที่เกี่ยวของตอไป การกระทํ าดังกลาวเปนเรื่องที่ไมปรากฏในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ     
อันเนือ่งมาจากรฐัยงัไมมคีวามเชือ่มัน่วาสถาบนัอุดมศกึษาเอกชนจะจดัการเรยีนการสอนไดมคีณุภาพ
และมาตรฐานเชนเดยีวกบัสถาบนัอุดมศกึษาของรฐั จากทีก่ลาวมาขางตนจงึสงผลใหการจดัการศกึษา
ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนไมมีความคลองตัว และมีความแตกตางจากสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ซ่ึงสภาสถาบันอุดมศึกษาของรัฐมอํี านาจอนุมัติเรื่องตางๆ ไดดวยตนเอง จึงทํ าใหสถาบันอุดมศึกษา
เอกชนรูสึกตลอดวา รัฐตองการใหสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเขามารวมรับภาระการจัดการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา แตในทางปฏิบัติแลวรัฐยังไมสงเสริมใหสถาบันอุดมศึกษาเอกชนจัดการศึกษา
ระดบัอดุมศกึษาไดอยางเทาเทยีมเชนเดยีวกบัสถาบนัอดุมศกึษาของรฐั ดงันัน้สถาบนัอดุมศกึษาเอกชน

                                                          
2 พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2522. (2522, 27 เมษายน).
3 พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2522 แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2535. (2535, 22 เมษายน).
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จึงพยายามเรียกรองใหสถาบันอุดมศึกษาเอกชนมีอํ านาจในการบริหารจัดการไดอยางคลองตัวและ
มคีวามเปนอิสระเชนเดียวกับสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ

สํ านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดเสนอรางพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษา     
เอกชน พ.ศ. 2546 โดยกํ าหนดกรอบในการพิจารณาจัดทํ ารางพระราชบัญญัติ 5 ประการ คือ

1. การใหมรีายไดเหนือรายจายเพื่อดํ าเนินกิจการตอไปได
2. การจัดการศึกษาอยางมีคุณภาพ
3. การบริหารสถาบันอุดมศึกษาเอกชนอยางมีอิสระและคลองตัว
4. การจดัการศึกษาเพื่อเปนการเสริมตอการพัฒนาประเทศ
5. การมคีวามเสมอภาคระหวางสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน
หลังจากนั้นไดมีการตราพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2546 ซ่ึงมีผลบังคับใช 

เมือ่วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2546 พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 25464 ไดแกไขขึ้น 
โดยมแีนวความคดิวา การบรหิารจดัการของสถาบนัอดุมศกึษาเอกชนควรมอิีสระและความคลองตวั
มอีงคกรทีเ่ปนตวัแทนทีถู่กตองตามกฎหมายเพือ่ประสานนโยบายและสนบัสนนุการด ําเนนิกจิการตางๆ
ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน รวมทั้งมีวัตถุประสงคใหสถาบันอุดมศึกษาเอกชนจัดการศึกษา   
อยางมคีุณภาพมาตรฐานในระดับที่ทัดเทียมกับสถาบันอุดมศึกษาตางประเทศ  สามารถผลิตบัณฑิต
และบริการทางวิชาการแกสังคมไดกวางขวางยิ่งขึ้นตามความตองการของตลาดแรงงานทั้งภาครัฐ
และเอกชน ซ่ึงสอดคลองกับนโยบายของรัฐที่สงเสริมสนับสนุนภาคเอกชนใหมีสวนรวมรับภาระ
ในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา

โดยเหตผุลในการประกาศใชพระราชบญัญตัฉิบบันี้ คอื โดยทีก่ฎหมายวาดวยการศกึษา
แหงชาติ ไดกํ าหนดกรอบการบริหารและการจัดการศึกษาของเอกชนใหมีความเปนอิสระ โดยมี
การก ํากบั ตดิตามการประเมนิคณุภาพ และมาตรฐานการศกึษาของรฐั และตองปฏิบตัติามหลกัเกณฑ
การประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเชนเดียวกับสถานศึกษาของรัฐ เพื่อใหสถานศึกษา  
ของเอกชนที่จัดการศึกษาระดับปริญญาดํ าเนินกิจการไดโดยอิสระ สามารถพัฒนาระบบบริหารและ
การจัดการที่เปนของตนเอง มีความคลองตัว มีเสรีภาพทางวิชาการ และอยูภายใตการกํ ากับดูแล 
ของสภาสถานศึกษา และไดกํ าหนดใหมีคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อทํ าหนาที่พิจารณาเสนอ
นโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน รวมทั้งเพื่อเปนการสนับสนุน
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนไดธํ ารงรักษามาตรฐานการศึกษาใหเหมาะสมยิ่งขึ้น มีความเจริญมั่นคง

                                                          
4 สํ านักประสานและสงเสริมกิจการอุดมศึกษา สํ านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. (2546).

การแกไขปรับปรุงกฏหมายวาดวยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (พ.ศ. 2512 - พ.ศ. 2546). หนา 16.
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และเอือ้อํ านวยตอการขยายกจิการในการจดัการศกึษาระดบัอดุมศกึษาไดอยางมปีระสทิธภิาพ ดงันัน้
เพื่อใหสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและสถาบันอุดมศึกษาของเอกชนอยูภายใตการกํ ากับ ติดตาม    
การประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเดียวกัน5

จากแนวคดิในการปรบัปรงุกฎหมายดงักลาว จงึกอใหเกดิความคดิทีว่าการปรบัปรงุแกไข
กฎหมายนั้นสามารถบรรลุเจตนารมณในการแกไขกฎหมายไดหรือไม เนื่องจากสถาบันอุดมศึกษา
เอกชนนัน้นบัวนัจะมจี ํานวนมากขึน้ ซ่ึงปจจบุนัมสีถาบนัอดุมศกึษาเอกชนรวมทัง้สิน้ 63 แหงดวยกนั
แตละสถาบนัมคีวามเขมแขง็ทางดานวชิาการและการบรหิารจดัการแตกตางกนัไป การตราพระราชบญัญตัิ
สถาบนัอุดมศกึษาเอกชน พ.ศ. 2546 ขึน้มา กเ็พือ่จดัการศกึษาใหมมีาตรฐานตามทีรั่ฐก ําหนด  แตทัง้นี้
ก็ตองคํ านึงดวยวาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนจํ าเปนจะตองบริหารจัดการใหสามารถดํ ารงอยูได     
ภายใตการแขงขันที่ทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น และพระราชบัญญัติดังกลาวไดบังคับใชแลวเปนเวลา 3 ป 
จงึเปนชวงเวลาทีเ่หมาะสมทีจ่ะมาศกึษาวา การบงัคบัใชพระราชบญัญตัสิถาบนัอดุมศกึษาเอกชน พ.ศ. 2546
มีปญหาในดานใดบางที่ไมสามารถบรรลุเจตนารมณในการรางกฎหมาย และมีบทบัญญัติใดบาง    
ที่มีความเหมาะสมในการบังคับใชอยูแลว ในวิทยานิพนธฉบับนี้จึงไดศึกษาตามกรอบแนวทาง  
การรางพระราชบัญญัติทั้ง 5 ประการ ดังนี้

ประการทีห่นึ่ง การใหสถาบันอุดมศึกษาเอกชนมีรายไดเหนือรายจายเพื่อดํ าเนินกิจการ
ตอไปได การดํ าเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนทั้งหลายนั้นปจจัยที่สํ าคัญที่สุดคงหนีไมพน
เรือ่งเงิน ผูยกรางพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 คํ านึงถึงความจํ าเปนในเรื่องนี้ 
โดยจะเห็นไดจากบทบัญญัติในเรื่องรายไดของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน โดยกํ าหนดใหสถาบัน
อุดมศึกษาเอกชนมีรายไดเพิ่มขึ้นจากหลายทาง และรายไดที่สํ าคัญมาจากเงินอุดหนุนจากรัฐ        
ซ่ึงตามพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2522 แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2535 ไมไดบัญญัติ
ใหรัฐตองมีหนาที่อุดหนุนเงินใหแกสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแตอยางใด แตการที่กฎหมายกํ าหนด
เชนนี้ ยังไมไดเปนหลักประกันที่เพียงพอวารัฐจะใหเงินอุดหนุนแกสถาบันอุดมศึกษาเอกชน     
เปนจํ านวนเทาไหร และสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแตละแหงจะไดรับเงินอุดหนุนเทากันหรือไม และ
เงนิอดุหนนุทีไ่ดรับนัน้จะเพยีงพอตอการบรหิารจดัการสถาบนัอดุมศกึษาเอกชนหรอืไม ยงัเปนประเดน็
ทีค่วรศกึษาตอไป แตอยางไรกต็ามแมวากฎหมายจะก ําหนดใหรัฐใหเงนิอดุหนนุกต็าม  แตการจะท ําให
สถาบนัอดุมศกึษาเอกชนมรีายไดเหนอืรายจาย จงึไมใชเร่ืองทีง่ายนกั และไมใชวาเงนิอดุหนนุจากรฐั
เทานั้นที่จะแกปญหาได สถาบันอุดมศึกษาเอกชนจะตองบริหารการเงินอยางรอบคอบ โปรงใส 
และตรวจสอบไดดวย นอกจากนี้กฎหมายยังกํ าหนดใหสถาบันอุดมศึกษาเอกชนมีกองทุนเพิ่ม   

                                                          
5 พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546. (2546, 30 ตุลาคม).
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จาก 5 กองทุน เปน 7 กองทุน โดยแยกตามวัตถุประสงคของแตละกองทุน เพื่อใหการใชจายเงิน 
ของแตละกองทนุมคีวามชดัเจน ซ่ึงจะท ําใหการตรวจสอบการใชจายเงนิของกองทนุเปนไปไดงายขึน้
การทีก่ฎหมายก ําหนดเชนนีย้อมมคีวามมุงหมายวาการเงนิของสถาบนัอดุมศกึษาเอกชนจะมคีวามคลองตวั
มากขึ้นและจะทํ าใหสถาบันอุดมศึกษาเอกชนมีรายไดเหนือรายจาย แตอยางไรก็ตาม ปจจุบัน
สถาบนัอดุมศึกษาเอกชนหลายแหงยังมีปญหาสภาพคลองทางการเงินอยู การแกไขกฎหมายจึงอาจ
ไมเพยีงพอที่จะทํ าใหสถาบันอุดมศึกษาเอกชนมีรายไดเหนือรายจาย

ประการทีส่อง การจดัการศกึษาอยางมคีณุภาพ การทีจ่ะบรรลเุจตนารมณในประการนีไ้ด
จะตองพจิารณาวา “คุณภาพ” ในที่นี้มุงเนนดานใดบาง แตส่ิงที่จะเปนตัวช้ีวัดดานคุณภาพไดชัดเจน
คงจะตองพิจารณาจากมาตรา 8

“มาตรา 8 สถาบันอุดมศึกษาเอกชนเปนสถานศึกษาและวิจัย มีวัตถุประสงคในการให
การศกึษา สงเสรมิวทิยาการและวชิาชพีช้ันสงู ท ําการสอน ท ําการวจิยั ใหบริการทางวชิาการแกสังคม
และทํ านุบํ ารุงศิลปะและวฒันธรรมของชาติ”

จากบทบญัญตัดิงักลาว จะเหน็วาวตัถุประสงคหลักของสถาบนัอดุมศกึษา คอื “วชิาการ”
โดยวชิาการตองเขมแข็งมีหลักสูตรที่ไดคุณภาพมาตรฐานตามที่รัฐกํ าหนด เพราะเมื่อรัฐมุงประสงค
ใหเอกชนเขามารบัภาระการจดัการศกึษาระดบัอดุมศกึษา รัฐยอมตองการใหเอกชนจดัการเรยีนการสอน
อยางมคีณุภาพเพือ่ผลิตบณัฑติไปรบัใชสังคมตอไป รัฐจงึก ําหนดใหการเปดด ําเนนิการในสาขาวชิาใดๆ
เพิม่เตมิ จะตองเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากํ าหนด 
ดงันัน้ กอนทีส่ภาสถาบนัจะใหความเหน็ชอบการเปดด ําเนนิการ จะตองพจิารณาหลกัเกณฑตางๆ กอน  
เทากบัวารัฐมกีารควบคมุคณุภาพในเบือ้งตน และเมือ่เปดสอนไปไดสักระยะหนึง่ สถาบนัอดุมศกึษา
เอกชนตองสงหลักสูตรเพื่อใหมีการรับรองมาตรฐานการศึกษา ถาหลักสูตรไมไดมาตรฐาน          
รัฐกจ็ะยงัไมใหการรบัรอง สถาบนัจะตองแกไขปรบัปรงุจนกวาจะไดคณุภาพมาตรฐานตามหลกัเกณฑ
ที่กํ าหนด จึงเทากับวารัฐมีการควบคุมคุณภาพในขั้นตอนสุดทายกอนที่นักศึกษาจะไดรับปริญญา  
แตทัง้นีก้ารก ําหนดหลกัการดงักลาว อาจจะมผีลกระทบตอความเปนอสิระ ความคลองตวัของสถาบนั
อุดมศึกษาเอกชน อยางไรก็ตาม การจัดการศึกษาใหมีคุณภาพไมอาจบรรลุผลไดแคการบัญญัติไว
ในกฎหมายเทานั้น ตองอยูที่ความรับผิดชอบของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแตละแหงดวย

ประการที่สาม การบริหารสถาบันอุดมศึกษาเอกชนอยางมีอิสระและคลองตัว เนื่องจาก
พระราชบญัญตัสิถาบนัอดุมศกึษาเอกชน พ.ศ. 2546 ใหอํ านาจสภาสถาบนัมากขึน้ในการวางนโยบาย
และควบคมุดแูลกจิการโดยทัว่ไปของสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน ในอดตีอ ํานาจของสภาสถาบนัถูกจ ํากดั
โดยสภาสถาบันทํ าไดแค “พิจารณา” เทานั้น แตตามกฎหมายใหม สภาสถาบันสามารถอนุมัติได  
ในหลายๆ เร่ือง เชน อนุมัติหลักสูตร อนุมัติการใหปริญญากิตติมศักดิ์ ฯลฯ แตการใหอํ านาจ      
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ของสภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนมากกวาเดิมนั้นยังไมเปนหลักประกันที่เพียงพอที่จะสงผลให
สถาบนัอุดมศกึษาเอกชนสามารถบรหิารงานไดอยางอสิระและคลองตวั ในทางปฏบิตักิารด ําเนนิการ
บางเรือ่งยงัตองปฏบิตัติามหลกัเกณฑทีค่ณะกรรมการการอดุมศกึษาก ําหนด เชน การเปดด ําเนนิการ
หลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ในอดีตสถาบันอุดมศึกษาเอกชนจะตองสงเรื่องการเปด
ดํ าเนินการหลักสูตรมายังสํ านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบกอน
จงึจะเปดด ําเนนิการได โดยจะมคีณะกรรมการพจิารณาการเปดด ําเนนิการหลกัสตูรและรบัรองมาตรฐาน
การศกึษาของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเปนผูพิจารณาหลักสูตรวาเปนไปตามแนวทาง การพิจารณา
ขอเปดดํ าเนินการสาขาวิชา และการพิจารณาหลักสูตรระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา    
ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนหรือไม แตตามพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 
มาตรา 18 กํ าหนดใหเปนอํ านาจของสภาสถาบันที่สามารถอนุมัติใหเปดดํ าเนินการหลักสูตรไดเอง 
เพยีงแตตองแจงใหคณะกรรมการทราบภายใน 30 วนั นบัแตวนัทีส่ภาสถาบนัอดุมศกึษาใหความเหน็ชอบ
แตการเปดด ําเนนิการและการใหความเหน็ชอบใหเปนไปตามหลกัเกณฑทีค่ณะกรรมการการอดุมศกึษา
ก ําหนด ดังนั้นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 จึงยังไมอิสระ
และคลองตัวเทาที่ควร แตถาใหสถาบันอุดมศึกษาเอกชนอิสระและคลองตัวมากโดยปราศจาก    
การควบคมุจากรัฐ ก็อาจจะทํ าใหการจัดการศึกษาไมไดคุณภาพเทาที่ควร ดังนั้นจึงควรตองศึกษาวา
รัฐมีแนวทางในการวางหลักเกณฑในเรื่องตางๆ อยางไรบาง เพื่อใหสถาบันอุดมศึกษาเอกชน         
มคีวามอิสระและคลองตัว ควบคูไปกับการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ

ประการที่ส่ี การจัดการศึกษาเพื่อเปนการเสริมตอการพัฒนาประเทศ  เนื่องจากสถาบัน
อุดมศกึษาของรฐัยงัมไีมเพยีงพอส ําหรับประชาชนผูสนใจเขาศกึษาตอในระดบัอดุมศกึษา รัฐจงึจ ําเปน
ตองใหเอกชนเขามารวมรับภาระการจัดการศึกษา รัฐจึงตองใหความสํ าคัญกับสถาบันอุดมศึกษา
เอกชนมากขึ้น ไมวาจะเปนการสนับสนุนดานตางๆ เชน ดานนโยบายการศึกษาของประเทศ      
การใหเงนิอุดหนนุตามทีก่ ําหนดไวในกฎหมาย การยกเวนภาษอีากรบางประเภท ซ่ึงสิง่ตางๆ เหลานี้
รัฐอาจจะเหน็วาเปนการสนบัสนนุใหสถาบนัอดุมศกึษาเอกชนสามารถจดัการศกึษาไดอยางคลองตัว
และสงผลตอการพัฒนาประเทศตอไป แตอยางไรก็ตามยังคงตองศึกษาวาบทบัญญัติของกฎหมาย
เพยีงพอหรือไมทีจ่ะสงผลใหสถาบนัอดุมศกึษาเอกชนสามารถจดัการศกึษาเพือ่เปนการเสรมิตอการพฒันา
ประเทศไดอยางแทจริง จะมตีวัช้ีวดัอะไรทีจ่ะสะทอนไดวาประเทศไดพฒันาโดยมกีารศกึษาของเอกชน
เปนตัวขับเคลื่อนอยูเบื้องหลัง
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ประการทีห่า ความเสมอภาคระหวางรัฐและเอกชน ในเรื่องความเสมอภาคนั้นเปนเรื่อง
ทีส่ถาบนัอดุมศกึษาเอกชนไดมกีารเรยีกรองและตอสูเพื่อใหไดมาซึ่งความเสมอภาคมาอยางยาวนาน  
กฎหมายจงึไดเพิ่มเติมบางประเด็นที่สถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชนมีความเสมอภาคกัน ไดแก 
การใหสถาบนัอุดมศกึษาเอกชนมอํี านาจพจิารณาต ําแหนงทางวชิาการไดเอง การก ําหนดใหต ําแหนง
ศาสตราจารย และศาสตราจารยพเิศษเปนต ําแหนงทีต่องไดรับพระกรณุาโปรดเกลาฯ แตงตัง้โดยค ําแนะน ํา
ของคณะกรรมการการอุดมศึกษา และการกํ าหนดใหผูไดรับแตงตั้งใหดํ ารงตํ าแหนงทางวิชาการ
สามารถใชตํ าแหนงทางวิชาการเปนคํ านํ าหนานามเพื่อแสดงวิทยฐานะได แตอยางไรก็ตามยังมี
ความไมเสมอภาคในบางเรื่อง เชน สถาบันอุดมศึกษาของรัฐสามารถบริหารจัดการเรื่องตางๆ     
ภายในสถาบนัภายใตอํ านาจหนาทีข่องสภาสถาบนั ไมวาจะเปนอ ํานาจในการเปดด ําเนนิการหลกัสตูร
ทีส่ภาสถาบนัมีอํ านาจในการพิจารณาอนุมัติใหเปดดํ าเนินการหลักสูตรไดเอง เพียงแตสงหลักสูตร
มาใหคณะกรรรมการการอดุมศกึษารบัทราบหลกัสตูรเทานัน้ หรือการเปดการเรยีนการสอนทีว่ทิยาเขตตางๆ
ทีส่ภาสถาบนัอนมุตัไิดเอง หรือสถาบนัอดุมศกึษาของรฐัไมตองมกีารรบัรองวทิยฐานะและการรบัรอง
มาตรฐานการศกึษา แตสํ าหรับสถาบนัอดุมศกึษาเอกชนนัน้ เร่ืองตางๆ ทีก่ลาวมาขางตนนัน้ แมไดรับ
การแกไขปรบัปรงุแลว แตในทางปฏบิตัโิดยเฉพาะเรือ่งการเปดด ําเนนิการหลกัสตูรทีก่ฎหมายก ําหนด
ใหเปนอํ านาจของสภาสถาบันในการอนุมัติเปดดํ าเนินการแลวก็ตาม แตตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ
ทีก่ ําหนดอยูดี คือ การสงหลักสูตรมาใหคณะกรรมการการอุดมศึกษาใหการรับรองหลักสูตร และ
การรับรองวิทยฐานะและการรับรองมาตรฐานการศึกษาที่ไมปรากฏในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ  
จงึท ําใหเห็นวาสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชนยังไมมีความเสมอภาคอยางแทจริง

ดงันัน้ จงึควรศกึษาวาสาระส ําคญัทีเ่ปลีย่นแปลงไปของพระราชบญัญตัสิถาบนัอดุมศกึษา
เอกชน พ.ศ. 2546 จะบรรลเุจตนารมณทีแ่ทจริงของกฎหมายไดหรือไม และถามปีระเดน็ใดทีส่มควร
จะปรบัปรุงจะไดเสนอแนะใหปรับปรุงแกไขในโอกาสตอไป

1.2  วตัถุประสงคของการวิจัย

1.2.1 เพือ่ศกึษาขัน้ตอนการพจิารณารางพระราชบญัญตัสิถาบนัอดุมศกึษาเอกชน พ.ศ. 2546
1.2.2 เพื่อศึกษาถึงหลักการที่เปล่ียนแปลงไปของการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติ

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546
1.2.3 เพือ่ศกึษาถงึปญหาการบงัคบัใชพระราชบญัญตัสิถาบนัอดุมศกึษาเอกชน พ.ศ. 2546

ทีไ่มสามารถบรรลุวัตถุประสงคตามกรอบแนวทางการยกรางกฎหมาย
1.2.4 เพือ่ปรบัปรงุกฎหมายเกีย่วกบัสถาบนัอุดมศกึษาเอกชนใหมคีวามเหมาะสมยิง่ขึน้
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1.3  สมมติฐานของการวิจัย

การแกไขปรับปรุงพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 ซ่ึงมีกรอบ    
การพจิารณาทัง้ 5 ประการ ไดแก  การใหมรีายไดเหนอืรายจายเพือ่ด ําเนนิกจิการตอไปได การจดัการศกึษา
อยางมีคุณภาพ การบริหารสถาบันอุดมศึกษาเอกชนอยางมีอิสระและคลองตัว การจัดการศึกษา  
เพือ่เปนการเสริมตอการพัฒนาประเทศ  การมีความเสมอภาคระหวางสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและ
เอกชน อาจจะยังไมสามารถบรรลุวัตถุประสงคไดทั้งหมด เนื่องจากเมื่อกฎหมายมีผลบังคับใช   
เปนเวลา 3 ป พบปญหาวา บทบญัญตัขิองกฎหมายไมใชหลักประกนัในการท ําใหสถาบนัอุดมศกึษา
เอกชนมรีายไดเหนอืรายจาย แมวาจะบญัญตัใิหรัฐตองใหเงนิอดุหนนุแกสถาบนัอดุมศกึษาเอกชนกต็าม  
สํ าหรบัการจดัการศกึษาทีรั่ฐตองการใหมคีณุภาพ โดยการเขามาควบคมุทัง้การเปดด ําเนนิการหลกัสตูร
และการรับรองมาตรฐานการศึกษานั้น สงผลใหสถาบันอุดมศึกษาเอกชนไมสามารถบริหารจัดการ
ไดอยางอิสระและคลองตัวเทาที่ควร และการกระทํ าดังกลาวทํ าใหการบริหารงานมีความแตกตาง
ระหวางสถาบนัอดุมศกึษาของรฐัและเอกชน และกอใหเกดิความไมเสมอภาคระหวางสถาบนัอดุมศกึษา
ของรัฐและเอกชน เพราะสภาสถาบันอุดมศึกษาของรัฐมีอํ านาจหนาที่ในการอนุมัติเรื่องตางๆ ได
โดยตรง แตสภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนตองอยูภายใตหลักเกณฑที่คณะกรรมการการอุดมศึกษา
ก ําหนดไว ดงันัน้ควรจะไดมกีารศกึษาวามปีญหาในสวนใดบางทีท่ ําใหการบงัคบัใชพระราชบญัญตัิ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 ไมสามารถบรรลุผลตามเจตนารมณทั้ง 5 ประการขางตน และ
จะไดนํ าการศึกษาผลการบังคับใชมาปรับปรุงแกไขกฎหมายใหดีกวาเดิม และจะสงผลใหสถาบัน
อุดมศึกษาเอกชนมีคุณภาพทางวิชาการ มีความอิสระและคลองตัว และชวยใหมีการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยของประเทศไทยตอไป

1.4  วิธีการวิจัยและขอบเขตของการวิจัย

วธีิการวิจัย ใชวิธีวิจัยทางเอกสาร
ขอบเขตการศึกษา ศึกษาจากเอกสารตางๆ ที่เกี่ยวของ ไดแก พระราชบัญญัติสถาบัน

อุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2522 แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2535 รายงานการประชุมสภาผูแทนราษฎร        
รายงานการประชมุวฒุสิภา พระราชบญัญตัสิถาบนัอดุมศกึษาเอกชน พ.ศ. 2546 รวมถึงกฎหมายปกครอง
ทีเ่กี่ยวของ
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1.5  ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ

1.5.1 ท ําใหทราบถงึวตัถุประสงคในการจดัการศกึษาของสถาบนัอดุมศกึษาเอกชนชดัเจน
มากขึ้น

1.5.2 ทํ าใหทราบแนวความคิดในการยกรางพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
พ.ศ. 2546

1.5.3 ผู บริหารและบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนมีความรู  ความเขาใจ        
เกีย่วกบัการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546

1.5.4 การปรบัปรงุกฎหมายสถาบนัอดุมศกึษาเอกชนในครัง้ตอไป จะมคีวามเหมาะสม
มากยิ่งขึ้น
DPU



บทที่ 2
กฎหมายที่เกี่ยวของกับพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546

และการบริหารสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในตางประเทศ

แนวความคดิเรือ่งเอกชนกบัการศกึษาระดบัอุดมศกึษาของไทยนัน้1 มมีาแลวตัง้แต พ.ศ. 2453
ในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว และจากเอกสารขอสังเกตเกี่ยวกับการศึกษา      
ของกระทรวงศกึษาธกิาร ซ่ึงลงเปนบทความในหนงัสือสถิตพิยากรณ ตัง้แตป พ.ศ. 2480 – พ.ศ. 2487
กไ็ดตัง้ขอสังเกตไววา “..ในปจจุบันนี้ ยังไมมีมหาวิทยาลัยหรือสถานศึกษาที่เปนของเอกชนเลย…” 
นอกจากนัน้ในป พ.ศ. 2484 ยงัไดมคีวามพยายามทีจ่ะเสนอรางพระราชบญัญตัมิหาวทิยาลยัซ่ึงเปดโอกาส
ใหเอกชนและตางดาวจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาได อันเปนการผลักดันของเอกชนชาวอเมริกัน 
ทีจ่ะจดัตัง้มหาวิทยาลัยและจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาในชวง พ.ศ. 2491 และ พ.ศ. 2492 ไดมี
ความพยายามทํ านองเดียวกันอีก แตเร่ืองก็ตกไปดวยทาทีปฏิเสธของรัฐบาลขณะนั้น ซ่ึงยังคงมองวา
การศกึษาระดบัสงูเปนหนาทีข่องรฐั ประกอบกบัในสมยันัน้กย็งัมจี ํานวนสถาบนัและจ ํานวนนกัศกึษา
ไมมากนกั อยูในวิสัยที่รัฐบาลจะรับภาระแตผูเดียวได

อยางไรก็ตาม ตอมาเมื่อการมัธยมศึกษาเจริญกาวหนาขึ้นและมีความตองการการศึกษา
ระดบัอดุมศกึษาสงูขึน้ บทบาทของภาคเอกชนจงึไดรับการสงเสรมิมากขึ้นดวยเหตผุลประการส ําคญั
คอื การขาดแคลนสถานทีเ่รียนระดบัอดุมศกึษาของรฐัมมีากขึน้ ซ่ึงเกนิก ําลังที่รัฐจะสามารถตอบสนอง
แตเพยีงผูเดยีวไดอีกตอไป จึงไดเร่ิมมีความพยายามรวมกันจากหลายฝายในการนํ าภาคเอกชนเขามา
ชวยแบงเบาภาระการจดัการศกึษาและแกปญหาขาดแคลนสถานทีเ่รียน ซ่ึงอาจประมวลความพยายามตางๆ
ทีเ่กิดขึ้นโดยลํ าดับ

คณะรัฐมนตรีไดมีมติในคราวประชุมเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2507 มอบให      
คณะกรรมการบรหิารของสภาการศกึษาแหงชาตรัิบเรือ่งไปพจิารณา คณะกรรมการฯ ไดมกีารประชมุ
พจิารณาเรือ่งการเปดโอกาสใหเอกชนจดัการศกึษาระดบัอดุมศกึษาอกีครัง้หนึง่ ตอมาไดมกีารด ําเนนิการ
ยกรางหลกัการเกีย่วกบัการใหเอกชนตัง้มหาวทิยาลยัและการยกรางระเบยีบปฏบิตัเิกีย่วกบัการอนมุตัิ
สถาบนัการศกึษาระดบัอดุมศกึษาของเอกชน ฯลฯ จนกระทัง่ในทีสุ่ดไดมกีารเสนอเรือ่งการเปดโอกาส
ใหเอกชนจดัตัง้มหาวทิยาลยัเขาสูการประชมุสภาการศกึษาแหงชาตแิละในทีสุ่ดกเ็ปดโอกาสใหเอกชน
                                                       

1 ทบวงมหาวิทยาลัย. (2535). สองทศวรรษทบวงมหาวิทยาลัย. หนา 92-98.
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ไดจดัตัง้สถาบนัการศกึษาระดบัอดุมศกึษา โดยด ําเนนิการสอนในระดบัไมเกนิ 3 ปแรกของมหาวทิยาลยั
ของรัฐบาล

คณะรฐัมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2508 จึงไดมีมติรับหลักการ  
ทีส่ภาการศกึษาแหงชาติเสนอ โดยใหวิทยาลัยเอกชนที่ไดรับอนุญาตใหจัดตั้งขึ้นนี้ ดํ าเนินการสอน
ในระดบัประกาศนยีบัตร โดยใหอยูในการควบคมุของกระทรวงศกึษาธกิารตามแบบโรงเรยีนราษฎร
ป 2508 จึงถือไดวาเปนจุดกํ าเนิดของการมีสถาบันอุดมศึกษาเอกชนขึ้นในประเทศไทย

ตอมาไดมกีารประกาศใชแผนการศกึษาแหงชาตฉิบบัที ่2 เมือ่วนัที ่20 มกราคม พ.ศ. 2512
และพระราชบัญญัติวิทยาลัยเอกชน พ.ศ. 2512 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ พ.ศ.2512 การจัดการศึกษา
ระดบัอดุมศกึษาเอกชนจงึเริม่ตนอยางถกูตองตามกฎหมาย ซ่ึงกอนหนาการประกาศใชพระราชบญัญตัิ
ทัง้ 2 ฉบบันี ้ยงัไมมเีอกชนรายใดจดัการศกึษาระดบัอดุมศกึษา จะมกีแ็ตเพยีงการจดัการศกึษาในฐานะ
เปนโรงเรียนราษฎรประเภทอาชีวศึกษา ที่รับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ซ่ึงกระทรวงศึกษาธิการ
มไิดรับรองหรือเทียบหลักสูตรวาเทียบเทากับชั้นใดๆ ของโรงเรียนรัฐบาล

ในชั้นแรกที่รัฐอนุญาตใหเอกชนเปดสอนสาขาวิชาระดับประกาศนียบัตรมีระยะเวลา
การศกึษาตามหลักสูตรอยางนอยไมตํ่ ากวา 2 ปและไมเกิน 3 ป เทานั้น ตอมากลุมสถาบันอุดมศึกษา
เอกชนไดรวมตัวกันเรียกรองขอจัดสอนหลักสูตรปริญญาตรี 4 ป สืบเนื่องจากการที่รัฐบาลจะจัดตั้ง
มหาวทิยาลยัรามค ําแหง ซ่ึงจะมผีลกระทบตอสถานะของวทิยาลยัเอกชนอยางมาก ในทีสุ่ดคณะกรรมการ
วทิยาลยัเอกชนและคณะกรรมการบรหิารสภาการศกึษาแหงชาติไดรวมกันดํ าเนินการรางหลักเกณฑ 
รับรองมาตรฐานการศกึษาเพือ่ใหวทิยาลยัเอกชนสามารถจดัการศกึษาระดบัปรญิญาได และไดประกาศใช
ในป พ.ศ. 2514 จงึเปนจดุเริม่ตนของการทีส่ถาบนัอดุมศกึษาเอกชนไดยกฐานะเปนสถาบนัระดบัปรญิญา
โดยสมบูรณ

ตอมา พ.ศ. 2522 ทบวงมหาวทิยาลยัไดเสนอรางพระราชบญัญตัสิถาบนัอดุมศกึษาเอกชน
พ.ศ. 2522 ซ่ึงไดรับการเหน็ชอบจากรฐับาลและประกาศใชเปนกฎหมายในปเดยีวกนั ซ่ึงพระราชบญัญตัิ
ดงักลาว นับไดวาเปนกาวการพัฒนาที่สํ าคัญยิ่งของการอุดมศึกษาเอกชน ที่ทํ าใหสถาบันอุดมศึกษา
เอกชนมศีกัดิศ์รแีละความรบัผิดชอบทดัเทยีมสถาบนัอดุมศกึษาของรฐั กลาวคอื พระราชบญัญตัดิงักลาว
ไดเปดโอกาสใหสถาบันอุดมศึกษาเอกชนจัดการศึกษาถึงระดับมหาวิทยาลัยไดเปนครั้งแรก โดยมี
การจ ําแนกประเภทสถาบันเปนระดับวิทยาลัย สถาบัน และมหาวิทยาลัย และยังครอบคลุมไปถึง
การสงเสริมใหสถาบันอุดมศึกษาเอกชนสามารถประกอบภารกิจอุดมศึกษาไดครบถวนทุกดาน   
ทั้งในดานการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการทํ านุบํ ารุงศิลปวัฒนธรรม เชนเดียวกับ
สถาบนัอดุมศกึษาระดบัสงูทัง้หลาย ตอมามกีารแกไขพระราชพระราชบญัญตัสิถาบนัอดุมศกึษาเอกชน
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ฉบบัที ่ 2 (พ.ศ. 2535) และพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 ซ่ึงมีการใหอํ านาจ
การบริหารงานดานตางๆ แกสถาบันมากขึ้น

2.1  กฎหมายที่เก่ียวของกับพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546

 2.1.1 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 25402

มาตราที่เกี่ยวของ
พระราชบญัญตัสิถาบนัอดุมศกึษาเอกชน พ.ศ. 2546 ไดระบถึุงบทบญัญตับิางประการ

เกีย่วกบัการจ ํากดัสทิธิและเสรภีาพของบคุคล ซ่ึงมาตรา 29 ประกอบกบัมาตรา 31 มาตรา 35 มาตรา 48
และมาตรา 50 ของรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย บญัญตัใิหกระท ําไดโดยอาศยัอํ านาจตามบทบญัญตัิ
แหงกฎหมาย มีสาระดังนี้

มาตรา 29 การจ ํากดัสิทธิและเสรภีาพของบคุคลทีรั่ฐธรรมนญูรับรองไวจะกระท ํามไิด
เวนแตโดยอาศัยอํ านาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมายเฉพาะเพื่อการที่รัฐธรรมนูญนี้กํ าหนดไวและ
เทาทีจ่ ําเปนเทานั้น และจะกระทบกระเทือนสาระสํ าคัญแหงสิทธิและเสรีภาพนั้นมิได

กฎหมายตามวรรคหนึง่ ตองมผีลใชบงัคบัเปนการทัว่ไปและไมมุงหมายใหใชบงัคบั
แกกรณใีดกรณหีนึง่หรอืแกบคุคลใดบคุคลหนึง่เปนการเจาะจง ทัง้ตองระบบุทบญัญตัแิหงรัฐธรรมนญู
ทีใ่หอํ านาจในการตรากฎหมายนั้นดวย

บทบัญญัติวรรคหนึ่งและวรรคสองใหนํ ามาใชบังคับกับกฎหรือขอบังคับที่ออก
โดยอาศยัอํ านาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมายดวยโดยอนุโลม

มาตรา 31 บคุคลยอมมสิีทธแิละเสรภีาพในชวีติและรางกาย การทรมาน ทารณุกรรม
หรือการลงโทษดวยวิธีการโหดรายหรือไรมนุษยธรรมจะกระทํ ามิได แตการลงโทษประหารชีวิต
ตามทีก่ฎหมายบญัญตั ิไมถือวาเปนการลงโทษดวยวธีิการโหดรายหรือไรมนษุยธรรมตามความในวรรคนี้

การจบั คมุขงั ตรวจคนตวับคุคล หรือการกระท ําใดอนักระทบตอสิทธิและเสรภีาพ
ตามวรรคหนึ่งจะกระทํ ามิได เวนแตโดยอาศัยอํ านาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย

มาตรา 35 บุคคลยอมมีเสรีภาพในเคหสถาน
บุคคลยอมไดรับความคุมครองในการที่จะอยูอาศัยและครอบครองเคหสถาน

โดยปกติสุข การเขาไปในเคหสถานโดยปราศจากความยินยอมของผูครอบครอง หรือการตรวจคน
เคหสถานจะกระทํ ามิได เวนแตโดยอาศัยอํ านาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย

                                                       
2 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540. (2540, 11 ตุลาคม).
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มาตรา 48 สิทธิของบคุคลในทรพัยสินยอมไดรับความคุมครองขอบเขตแหงสทิธิ
และการจํ ากัดสิทธิเชนวานี้ ยอมเปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติ

มาตรา 50 บุคคลยอมมีเสรีภาพในการประกอบกิจการหรือประกอบอาชีพและ
การแขงขันโดยเสรีอยางเปนธรรม

การจ ํากดัเสรภีาพตามวรรคหนึง่จะกระท ํามไิด เวนแตโดยอาศยัอํ านาจตามบทบญัญตัิ
แหงกฎหมายเฉพาะ เพื่อประโยชนในการรักษาความมั่นคงของรัฐหรือเศรษฐกิจของประเทศ      
การคุมครองประชาชนในดานสาธารณปูโภค การรกัษาความสงบเรยีบรอยหรือศลีธรรมอนัดขีองประชาชน
การจัดระเบียบ การประกอบอาชีพ การคุมครองผูบริโภค การผังเมือง การรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
หรือส่ิงแวดลอม สวัสดิภาพของประชาชน หรือเพื่อปองกันการผูกขาด หรือขจัดความไมเปนธรรม
ในการแขงขัน

2.1.2 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 25453

2.1.2.1 ความมุงหมายในการจัดการศึกษาและหลักการจัดการศึกษา ไดกํ าหนด
ไวในมาตรา 6 และมาตรา 8 ดังนี้

มาตรา 6 การจัดการศึกษาตองเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษย  
ทีส่มบรูณทัง้รางกาย จติใจ สตปิญญา ความรู และคณุธรรม มจีริยธรรมและวฒันธรรมในการด ํารงชีวติ
สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข

มาตรา 8 การจัดการศึกษาใหยึดหลักดังนี้
(1) เปนการศึกษาตลอดชีวิตสํ าหรับประชาชน
(2) ใหสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษา
(3) การพฒันาสาระและกระบวนการเรียนรูใหเปนไปอยางตอเนื่อง

                                                       
3 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545.

(2545, 19 ธันวาคม).
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2.1.2.2 องคกรท่ีทํ าหนาท่ีดูแลสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ก ําหนดไวในมาตรา 34 
มาตรา 35 ดังนี้

มาตรา 34 คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีหนาที่พิจารณาเสนอ
นโยบาย แผนพฒันา มาตรฐาน และหลกัสูตรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐานทีส่อดคลองกบัแผนพฒันา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และแผนการศึกษาแหงชาติ การสนับสนุนทรัพยากร การติดตาม  
ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

……………………………………
……………………………………
คณะกรรมการการอดุมศกึษา มหีนาทีพ่จิารณาเสนอนโยบาย แผนพฒันา

และมาตรฐานการอดุมศกึษา ทีส่อดคลองกบัความตองการตามแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหงชาติ
และแผนการศกึษาแหงชาต ิการสนบัสนนุทรพัยากร การตดิตาม ตรวจสอบ และประเมนิผลการจดัการศกึษา
ระดบัอดุมศกึษา โดยค ํานงึถึงความเปนอสิระและความเปนเลิศทางวชิาการของสถานศกึษาระดบัปรญิญา
ตามกฎหมายวาดวยการจัดตั้งสถานศึกษาแตละแหง และกฎหมายที่เกี่ยวของ

มาตรา 35 องคประกอบของคณะกรรมการตามมาตรา 34 ประกอบดวย 
กรรมการโดยต ําแหนงจากหนวยงานทีเ่กีย่วของ ผูแทนองคกรเอกชน ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ผูแทนองคกรวิชาชีพ และผูทรงคุณวุฒิซ่ึงมีจํ านวนไมนอยกวาจํ านวนกรรมการประเภทอื่นรวมกัน

จํ านวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ วิธีการสรรหา การเลือก
ประธานกรรมการและกรรมการ วาระการดํ ารงตํ าแหนงและการพนจากตํ าแหนงของคณะกรรมการ
แตละคณะใหเปนไปตามทีก่ฎหมายก ําหนด ทัง้นีใ้หค ํานงึถึงความแตกตางของกจิการในความรบัผิดชอบ
ของคณะกรรมการแตละคณะดวย

ใหสํ านักงานคณะกรรมการตามมาตรา 34 เปนนิติบุคคล และให
เลขาธิการของแตละสํ านักงานเปนกรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการ

2.1.2.3 การบรหิารและการจดัการอดุมศกึษาเอกชน ก ําหนดไวในมาตรา 43 มาตรา 45
และมาตรา 46 ดังนี้

มาตรา 43 การบรหิารและการจดัการศกึษาของเอกชนใหมคีวามเปนอสิระ
โดยมีการกํ ากับ ติดตาม การประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาจากรัฐ และตองปฏิบัติ       
ตามหลกัเกณฑการประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเชนเดียวกับสถานศึกษาของรัฐ
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มาตรา 45 ใหสถานศกึษาเอกชนจดัการศกึษาไดทกุระดบัและทกุประเภท
การศกึษาตามทีก่ฎหมายก ําหนด โดยรัฐตองก ําหนดนโยบายและมาตรการทีชั่ดเจนเกีย่วกบัการมสีวนรวม
ของเอกชนในดานการศึกษา

……………………………………
……………………………………
ใหสถานศึกษาของเอกชนที่จัดการศึกษาระดับปริญญาดํ าเนินกิจการได

โดยอิสระ สามารถพัฒนาระบบบริหารและการจัดการที่เปนของตนเอง มีความคลองตัว มีเสรีภาพ
ทางวชิาการ และอยูภายใตการกํ ากับดูแลของสภาสถานศึกษาตามกฎหมายวาดวยสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน

มาตรา 46 รัฐตองใหการสนับสนุนดานเงินอุดหนุน การลดหยอนหรือ
การยกเวนภาษี และสิทธิประโยชนอยางอื่นที่เปนประโยชนในทางการศึกษาแกสถานศึกษาเอกชน
ตามความเหมาะสม รวมทั้งสงเสริมและสนับสนุนดานวิชาการใหสถานศึกษาเอกชนมีมาตรฐาน
และสามารถพึ่งตนเองได

2.1.2.4 การสนบัสนนุงบประมาณเพือ่การศกึษาแกสถาบนัอุดมศกึษาเอกชน ก ําหนด
ไวในมาตรา 60 ดังนี้

มาตรา 60 ใหรัฐจัดสรรงบประมาณแผนดินใหกับการศึกษาในฐานะ   
ทีม่คีวามส ําคญัสูงสุดตอการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศโดยจัดสรรเปนเงินงบประมาณเพื่อการศึกษา
ดังนี้

(1) จดัสรรเงนิอดุหนนุทัว่ไปเปนคาใชจายรายบคุคลทีเ่หมาะสมแกผูเรียน
การศกึษาภาคบังคับ และการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จัดโดยรัฐและเอกชนใหเทาเทียมกัน

(2) จัดสรรทุนการศึกษาในรูปของกองทุนกูยืมใหแกผูเรียนที่มาจาก
ครอบครัวที่มีรายไดนอย ตามความเหมาะสมและความจํ าเปน

(3) จัดสรรงบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษาอื่นเปนพิเศษ       
ใหเหมาะสม และสอดคลองกบัความจ ําเปนในการจดัการศกึษาส ําหรบัผูเรียนทีม่คีวามตองการเปนพเิศษ
แตละกลุมตามมาตรา 10 วรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี่ โดยคํ านึงถึงความเสมอภาคในโอกาส
ทางการศกึษาและความเปนธรรม ทัง้นี ้ใหเปนไปตามหลกัเกณฑและวธีิการทีก่ ําหนดในกฎกระทรวง
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(4) จดัสรรงบประมาณเปนคาใชจายด ําเนนิการและงบลงทนุใหสถานศกึษา
ของรฐัตามนโยบาย แผนพฒันาการการศกึษา ทัง้นีใ้หค ํานงึถึงคณุภาพและความเสมอภาคในโอกาส
ทางการศึกษาแหงชาติและภารกิจของสถานศึกษา โดยใหมีอิสระในการบริหารงบประมาณและ
ทรัพยากรทางการศึกษา ทั้งนี้ ใหคํ านึงถึงคุณภาพและความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา

(5) จัดสรรงบประมาณในลักษณะเงินอุดหนุนทั่วไปใหสถานศึกษา
ระดบัอดุมศึกษาของรัฐที่เปนนิติบุคคล และเปนสถานศึกษาในกํ ากับของรัฐหรือองคการมหาชน

(6)  จดัสรรกองทนุกูยมืดอกเบีย้ตํ ่าใหสถานศกึษาเอกชนเพือ่ใหพึง่ตนเองได
(7)  จดัตัง้กองทุนเพื่อพัฒนาการศึกษาของรัฐและเอกชน

พระราชบญัญตักิารศกึษาแหงชาต ิพ.ศ. 2542 แกไขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญตัิ
การศึกษาแหงชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 เปนบทบัญญัติที่ใหการจัดการศึกษาของภาคเอกชน          
มคีวามเปนอิสระมากขึน้ ความคลองตวั มเีสรภีาพทางวชิาการ แตอยูภายใตก ํากบั ตดิตามการประเมนิคณุภาพ
และมาตรฐานการศึกษาจากรัฐ และตองปฏิบัติตามหลักเกณฑการประเมินคุณภาพและมาตรฐาน
การศกึษาเชนเดยีวกบัสถานศกึษาของรฐัดวย นอกจากนีย้งัก ําหนดใหรัฐตองใหการสนบัสนนุดานการเงนิ
ไดแก การลดหยอนหรือยกเวนภาษี หรือสิทธิประโยชนอยางอื่นที่จํ าเปนตอการจัดการศึกษาอีกดวย  
พระราชบญัญตัดิงักลาวจงึมอิีทธิพลตอกฎหมายสถาบนัอดุมศกึษาเอกชนเปนอยางมาก แตพระราชบญัญตัิ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2522 ยงัมหีลักการบางประการที่ไมสอดคลองกับพระราชบัญญัติ
การศกึษาแหงชาติ อาทิเชน การบริหารจัดการที่มีความคลองตัว การบริหารทางวิชาการที่เปนอิสระ 
และความเสมอภาคกับสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ดังนั้นจึงตองนํ าหลักการดังกลาวมาบัญญัติ        
ในพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546

2.1.3 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 25464

มาตราที่เกี่ยวของ
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธกิาร พ.ศ. 2546 ไดระบุ

เกีย่วกบัอํ านาจหนาทีข่องรฐัมนตรวีาการกระทรวงศกึษาธกิาร และหนาทีข่องคณะกรรมการการอดุมศกึษา
ไวดังนี้

                                                       
4 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546. (2546, 6 กรกฎาคม).
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มาตรา 5 กระทรวงศกึษาธกิารมอํี านาจหนาทีต่ามกฎหมายวาดวยการศกึษาแหงชาติ
และกฎหมายวาดวยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม

มาตรา 6 ใหจัดระเบียบราชการกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้
(1)  ระเบียบบริหารราชการในสวนกลาง
(2)  ระเบียบบริหารราชการเขตพื้นที่การศึกษา
(3) ระเบียบบริหารราชการในสถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษาระดับปริญญา  

ที่เปนนิติบุคคล
มาตรา 8 ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

และใหมีอํ านาจออกกฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ รวมทั้ง  
ใหมอํี านาจตคีวามและวนิจิฉยัช้ีขาดปญหาอนัเกีย่วกบัการปฏบิตักิาร อํ านาจหนาทีข่องผูด ํารงต ําแหนง
หรือหนวยงานตางๆ ตามที่กํ าหนดไวในบทเฉพาะกาลของพระราชบัญญัตินี้

กฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว 
ใหใชบังคับได

มาตรา 10 การแบงสวนราชการในสวนกลางของกระทรวงศึกษาธิการใหเปนไป
ตามพระราชบัญญัตินี้ โดยใหมีหัวหนาสวนราชการขึ้นตรงตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 
ดังนี้

(1) สํ านักงานรัฐมนตรี
(2) สํ านักงานปลัดกระทรวง
(3) สํ านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
(4) สํ านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(5) สํ านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(6) สํ านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สวนราชการตาม (2) (3) (4) (5) และ (6) มีฐานะเปนนิติบุคคลและเปนกรม   

ตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน
มาตรา 11 การแบงสวนราชการภายในสวนราชการตามมาตรา 10 ใหออกเปน

กฎกระทรวง และใหระบุอํ านาจหนาที่ของแตละสวนราชการไวในกฎกระทรวงวาดวยการแบง
สวนราชการดังกลาว
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มาตรา 12 กระทรวงศกึษาธกิารมรัีฐมนตรวีาการกระทรวงศกึษาธกิารเปนผูบงัคบับญัชา
ขาราชการและก ําหนดนโยบาย เปาหมาย และผลสมัฤทธิข์องงานในกระทรวงศกึษาธกิาร ใหสอดคลอง
กบันโยบายที่คณะรัฐมนตรีแถลงไวตอรัฐสภา หรือที่คณะรัฐมนตรีกํ าหนดหรืออนุมัติ โดยจะใหมี
รัฐมนตรชีวยวาการกระทรวงศึกษาธิการเปนผูชวยส่ังและปฏิบัติราชการก็ได

ในกรณทีีม่รัีฐมนตรชีวยวาการกระทรวงศกึษาธกิาร การสัง่หรือการปฏบิตัริาชการ
ของรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงศึกษาธิการ ใหเปนไปตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ
มอบหมาย

มาตรา 16 ใหมีคณะกรรมการการอุดมศึกษา มีหนาที่พิจารณาเสนอนโยบาย 
แผนพัฒนาและมาตรฐานการอุดมศึกษาที่สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
และแผนการศึกษาแหงชาติ การสนับสนุนทรัพยากร การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัด
การศกึษาระดบัอดุมศกึษาโดยค ํานงึถึงความเปนอิสระและความเปนเลิศทางวิชาการของสถานศึกษา
ระดับปริญญาตามกฎหมายวาดวยการจัดตั้งสถานศึกษาแตละแหงและกฎหมายที่เกี่ยวของ และ
เสนอแนะในการออกระเบียบ หลักเกณฑ และประกาศที่เกี่ยวกับการบริหารงานของสํ านักงาน

นอกจากหนาทีต่ามวรรคหนึง่ ใหคณะกรรมการการอดุมศกึษามหีนาทีใ่หความเหน็
หรือใหค ําแนะนํ าแกรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการหรือคณะรัฐมนตรี และมีอํ านาจหนาที่อ่ืน
ตามที่กฎหมายกํ าหนดหรือตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการมอบหมาย ตลอดทั้งใหมี
อํ านาจเสนอแนะและใหความเห็นในการจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปใหแกสถานศึกษาระดับปริญญา 
ทัง้ทีเ่ปนสถานศึกษาในสังกัดและสถานศึกษาในกํ ากับแกคณะรัฐมนตรี

ใหคณะกรรมการการอดุมศกึษาประกอบดวย กรรมการโดยต ําแหนงจากหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ ผูแทนองคกรเอกชน ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ผูแทนองคกรวิชาชีพ และ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิซ่ึงมีจํ านวนไมนอยกวาจํ านวนกรรมการประเภทอื่นรวมกัน

จ ํานวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการสรรหา การเลือกประธาน
กรรมการและกรรมการ วาระการดํ ารงตํ าแหนงและการพนจากตํ าแหนงของกรรมการ ใหเปนไป
ตามที่กํ าหนดใน กฎกระทรวง

ใหสํ านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ทํ าหนาที่รับผิดชอบงานเลขานุการ
ของคณะกรรมการการอุดมศึกษา และมีอํ านาจหนาที่ตามที่กํ าหนดในกฎกระทรวงวาดวยการแบง
สวนราชการตามมาตรา 11 โดยมีเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาทํ าหนาที่เปนกรรมการ
และเลขานุการของคณะกรรมการการอุดมศึกษา
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มาตรา 30 เลขาธิการซึ่งเปนผูบังคับบัญชาของสวนราชการตามมาตรา 28          
มอํี านาจหนาที่ดังตอไปนี้

(1) รับผิดชอบควบคุมราชการประจํ าในสํ านักงาน แปลงนโยบายเปนแนวทาง
และแผนปฏบิตักิาร ก ํากบัการปฏบิตังิานของสวนราชการในส ํานกังานใหเกดิผลสมัฤทธิ ์รวมทัง้เรงรัด
ตดิตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการของสวนราชการในสํ านักงาน

(2) เปนผูบังคับบัญชาขาราชการในสํ านักงานรองจากรัฐมนตรีวาการกระทรวง
ศึกษาธิการและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของขาราชการในสํ านักงาน ตลอดจนการจัดทํ า
แผนพัฒนาของหนวยงาน

……………………………..
……………………………….
ใหเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาซึ่งรับผิดชอบบังคับบัญชาสํ านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษาตามมาตรา 10 (5) เปนผูบังคับบัญชาขาราชการในสถานศึกษาของรัฐ
ในสงักัดที่เปนนิติบุคคลที่จัดการศึกษาระดับปริญญาดวย

บทเฉพาะกาล
มาตรา 71 ใหบรรดาอํ านาจหนาที่ของรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ      

รัฐมนตรวีาการทบวงมหาวิทยาลัย และอํ านาจหนาที่ของนายกรัฐมนตรีในสวนที่เกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการของส ํานกังานคณะกรรมการการศกึษาแหงชาตติามทีม่กีฎหมายก ําหนดไว เปนอ ํานาจหนาที่
ของรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการตามพระราชบัญญัตินี้

มาตรา 72 ใหบรรดาอํ านาจหนาที่ของรัฐมนตรีวาการทบวงมหาวิทยาลัย และ
อํ านาจหนาทีข่องปลดัทบวงมหาวทิยาลยัในสวนทีเ่กีย่วกบัการปฏิบัติราชการของทบวงมหาวิทยาลัย
ตามที่มีกฎหมายกํ าหนดไวเปนอํ านาจหนาที่ของรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการและเลขาธิการ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาตามพระราชบัญญัตินี้ แลวแตกรณี

……………………………..
……………………………….
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2.2  การพิจารณารางพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546

2.2.1 การเสนอรางพระราชบญัญตัสิถาบนัอุดมศกึษาเอกชน พ.ศ. 2546 โดยทบวงมหาวทิยาลัย
(สํ านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา) และสํ านักงานปฏิรูปการศึกษา

2.2.1.1 การเสนอรางพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546        
ในป พ.ศ. 2542 - พ.ศ. 2544

ก) กรอบการพจิารณาจดัท ํารางพระราชบญัญตัสิถาบนัอุดมศกึษาเอกชน
พ.ศ. 2545 เพื่อใหการบริหารจัดการของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนมีอิสระและคลองตัว มีองคกร     
ที่เปนตัวแทนที่ถูกตองตามกฎหมายเพื่อประสานนโยบายและสนับสนุนการดํ าเนินกิจการตางๆ 
ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน รวมทั้งมีวัตถุประสงคใหสถาบันอุดมศึกษาเอกชนจัดการศึกษา   
อยางมีคุณภาพมาตรฐานในระดับที่ทัดเทียมกับสถาบันอุดมศึกษาตางประเทศ สามารถผลิตบัณฑิต
และบริการทางวิชาการแกสังคมไดกวางขวางยิ่งขึ้นตามความตองการของตลาดแรงงานทั้งภาครัฐ
และเอกชน ซ่ึงสอดคลองกับนโยบายของรัฐที่สงเสริมสนับสนุนภาคเอกชนใหมีสวนรวมรับภาระ
ในการจดัการศกึษาระดบัอดุมศกึษา ทบวงมหาวทิยาลยัไดเสนอรางพระราชบญัญตัสิถาบนัอดุมศกึษา
เอกชน พ.ศ. 2546 โดยกํ าหนดกรอบในการพิจารณาจัดทํ ารางพระราชบัญญัติ 5 ประการ คือ

(1) การใหมรีายไดเหนือรายจายเพื่อดํ าเนินกิจการตอไปได
(2) การจัดการศึกษาอยางมีคุณภาพ
(3) การบริหารสถาบันอุดมศึกษาเอกชนอยางมีอิสระและคลองตัว
(4) การจดัการศึกษาเพื่อเปนการเสริมตอการพัฒนาประเทศ
(5) การมคีวามเสมอภาคระหวางสถาบนัอดุมศกึษาของรฐัและเอกชน

ข) สาระส ําคญัของรางพระราชบญัญตัสิถาบนัอดุมศกึษาเอกชน พ.ศ. 2546
ทีท่บวงฯ เสนอ ทบวงมหาวทิยาลยัไดพจิารณายกรางรวมกบัผูแทนสมาคมสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน
โดยมีสาระสํ าคัญดังนี้

(1) บุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนตองไดรับการคุมครอง
การท ํางานและผลประโยชนตอบแทนตามที่กํ าหนดไวในกฎกระทรวง ทั้งนี้การคุมครองการทํ างาน
และผลประโยชนตอบแทนที่บุคลากรไดรับ จะตองไมนอยกวาที่กํ าหนดไวตามกฎหมายวาดวย   
การคุมครองแรงงาน
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(2) กระจายอ ํานาจใหสภาสถาบนัอดุมศกึษาเอกชนอนมุตัแิผนพฒันา
ของสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน แผนการเงนิ และการโอนเงนิของกองทนุประเภทหนึง่ไปเปนของกองทนุ
อีกประเภทหนึง่ อนมุตักิารปรบัปรงุหลักสตูรการสอน เพือ่ใหเกดิความคลองตวัในการบรหิารจดัการ

(3) กํ าหนดใหใชตํ าแหนงทางวิชาการเปนคํ านํ าหนานามเพื่อแสดง
วิทยฐานะไดตลอดไป ซ่ึงหลักการดังกลาวไดบัญญัติไวในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยของรัฐ 
หลายฉบับแลว

(4) กํ าหนดใหตํ าแหนงศาสตราจารยเปนตํ าแหนง ซ่ึงจะไดทรง
พระกรณุาโปรดเกลาฯ แตงตั้งเชนเดียวกับตํ าแหนงศาสตราจารยในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ

(5) กระจายอํ านาจใหอธิการบดีสามารถแตงตั้งและถอดถอน    
รองศาสตราจารยและผูชวยศาสตราจารยโดยความเห็นชอบของสภาสถาบัน เพื่อใหมีความคลองตัว
ในการปฏิบัติมากขึ้น

(6) ใหมสีภาการอดุมศกึษาเอกชนซึง่เปนองคกรทีถู่กตองตามกฎหมาย
โดยมีอํ านาจหนาที่ในการสงเสริมและสนับสนุนใหการจัดการอุดมศึกษาเปนไปอยางมีคุณภาพ
มาตรฐาน และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งพิจารณากลั่นกรองเรื่องตางๆ ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
กอนเสนอคณะกรรมการ

ค) ทบวงมหาวทิยาลยัไดมหีนงัสอืที ่ทม 0207/12145 ลงวนัที ่16 มถุินายน
2542 เสนอคณะรฐัมนตรพีจิารณารางพระราชบญัญตัสิถาบนัอดุมศกึษาเอกชน พ.ศ. …. โดยมสีาระส ําคญั
6 เรื่องขางตน

ง) สํ านกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตรไีดมหีนงัสอืที ่นร 0204/14246 ลงวนัที่
15 ตลุาคม 2542 แจงวา คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2542 มีมติดังนี้

(1) อนุมัติในหลักการรางพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
พ.ศ. …. ตามที่ทบวงมหาวิทยาลัย เสนอ และใหสงสํ านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา 
โดยใหตดัราง มาตรา 20 (กจิการของสถาบนัอดุมศกึษาเอกชนไมอยูภายใตบงัคบัแหงกฎหมายวาดวย
การคุมครองแรงงานและกฎหมายวาดวยแรงงานสมัพนัธ) ออก และใหรับขอสังเกตของกระทรวงการคลงั
สํ านักนายกรัฐมนตรี (สํ านักงานปลัดสํ านักนายกรัฐมนตรี) และสํ านักงบประมาณ ไปประกอบ  
การพิจารณาดวย แลวใหสงคณะกรรมการประสานงานสภาผูแทนราษฎรพิจารณา กอนเสนอ    
สภาผูแทนราษฎรพิจารณาตอไป
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(2) มอบให กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมรวมกับ      
ทบวงมหาวทิยาลยัพิจารณาออกอนบุญัญตัยิกเวนใหกจิการของสถาบนัอดุมศกึษาเอกชนไมอยูภายใต
บงัคบัของพระราชบญัญตัคิุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 และพระราชบญัญตัแิรงงานสมัพนัธ พ.ศ. 2518
ตอไป

จ) สํ านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา โดยคณะกรรมการกฤษฎีกา 
(คณะที ่4) ไดตรวจพจิารณาเสรจ็แลวและทบวงมหาวทิยาลยัไดแจงยนืยนัความเหน็ชอบแลวเมือ่วนัที่
6 กรกฎาคม 2543 สรุปสาระสํ าคัญไดดังนี้

(1) กิจการของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนไมอยู ภายใตบังคับ      
แหงกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน และกฎหมายวาดวยแรงงานสัมพันธ ทั้งนี้คณาจารยและ      
เจาหนาทีข่องสถาบนัอดุมศกึษาเอกชนตองไดรับการคุมครองและไดรับประโยชนตอบแทนไมนอยกวา
ทีก่ ําหนดไวตามกฎหมายแรงงาน และกฎหมายวาดวยแรงงานสัมพันธ ตามหลักเกณฑและวิธีการ  
ทีก่ ําหนดในกฎทบวง

(2) กระจายอํ านาจใหสภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนมากขึ้น เชน 
อนมุตัแิผนพฒันา แผนการเงนิของสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน และการโอนเงนิของกองทนุประเภทหนึง่
ไปเปนของกองทุนอีกประเภทหนึ่ง อนุมัติการปรับปรุงหลักสูตรการสอนเพื่อใหเกิดความคลองตัว
ในการบริหารจัดการ

(3) กํ าหนดใหตํ าแหนงศาสตราจารยเปนตํ าแหนงซ่ึงจะได       
ทรงพระกรณุาโปรดเกลาฯ แตงตั้งเชนเดียวกับตํ าแหนงศาสตราจารยในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ

(4) กํ าหนดใหใชตํ าแหนงทางวิชาการเปนคํ านํ าหนานามเพื่อแสดง
วิทยฐานะไดตลอดไป ซ่ึงหลักการดังกลาวไดบัญญัติไวในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยของรัฐ 
หลายฉบับแลว

(5) กระจายอํ านาจใหอธิการบดีสามารถแตงตั้งและถอดถอน             
รองศาสตราจารยและผูชวยศาสตราจารยโดยความเหน็ชอบของสภาสถาบนั เพือ่ใหเกดิความคลองตวั
ในการปฏิบัติมากขึ้น

(6) ใหมสีภาการอดุมศกึษาเอกชนเปนองคกรทีถู่กตองตามกฎหมาย
โดยมอํี านาจหนาทีใ่นการสงเสรมิและสนบัสนนุใหการจดัการศกึษาเปนไปอยางมคีณุภาพ มาตรฐาน
และมีประสิทธิภาพ

ฉ) เนือ่งจากไดมกีารบงัคบัใชพระราชบญัญตักิารศกึษาแหงชาต ิพ.ศ. 2542
ก ําหนดใหสํ านกังานปฏรูิปการศกึษามอํี านาจหนาที่เสนอแนะเกี่ยวกับการรางกฎหมายหรือปรับปรุง
แกไขกฎหมายใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติดังกลาว สํ านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาจึงสง  
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รางพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. …. ที่ผานการพิจารณาแลวให สํ านักงานปฏิรูป
การศกึษาพจิารณาและมปีระเดน็ทีต่องพจิารณาเกีย่วกบัอ ํานาจการเสนอรางพระราชบญัญตั ิ สํ านกังาน
ปฏิรูปการศกึษาจงึขอใหสํ านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีาชะลอการด ําเนนิการไวกอน ตอมาสํ านกังาน
ปฏิรูปการศึกษาไดเสนอรางพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. …. ใหคณะรัฐมนตรี
พจิารณาในเดือนเมษายน 2544 ซ่ึงมีสาระสํ าคัญดังนี้

(1) การคุมครองการทํ างานและผลประโยชนตอบแทนบุคลากร
ของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนกํ าหนดใหไมนอยกวา กฎหมายแรงงาน 4 ฉบับ คือ กฎหมายวาดวย
การคุมครองแรงงาน กฎหมายวาดวยแรงงานสัมพันธ กฎหมายวาดวยการประกันสังคม และ
กฎหมายวาดวยเงินทดแทน แตตามรางของทบวงมหาวิทยาลัยกํ าหนดใหการคุมครองการทํ างาน
และผลประโยชนตอบแทนของบคุลากรไมนอยกวากฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงานและตามทีก่ ําหนด
ในกฎทบวง เนือ่งจากเหน็วาสภาพการจางงานบคุลากรของสถาบนัอดุมศกึษาเอกชนมลัีกษณะพเิศษ
ซ่ึงควรไดรับการคุมครองเปนพิเศษ

(2) ก ําหนดใหคณะกรรมการการอดุมศกึษาและส ํานกังานคณะกรรมการ
การอดุมศกึษาทํ าหนาที่กํ ากับดูแลการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาของสถาบัน   อุดมศึกษาเอกชน

(3) ก ําหนดใหสภาสถาบนัอดุมศกึษาเอกชนแตละแหงเปนผูพจิารณา
น ําเสนอเพือ่ทรงพระกรณุาโปรดเกลาแตงตัง้และถอดถอนต ําแหนงศาสตราจารยและศาสตราจารยพเิศษ
โดยคํ าแนะน ําของสภาสถาบนั แตตามรางของทบวงฯ ก ําหนดใหเปนอ ํานาจหนาทีข่องคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาเปนผูใหความเห็นชอบและนํ าเสนอรัฐมนตรีวาการฯ ดํ าเนินการตามระเบียบปฏิบัติ
ในการเสนอเรือ่งทลูเกลาเพือ่ทรงพระกรณุาโปรดเกลาฯ แตงตัง้ซึง่ส ํานกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา
ไดใหความเห็นชอบดวยแลว

(4) สํ านกังานปฏรูิปการศกึษาไดตดัหมวดวาดวยสภาการอดุมศกึษา
เอกชนออกทัง้หมด ซ่ึงในหลกัการทบวงฯ ตองการใหสถาบนัอดุมศกึษาเอกชนมอีงคกรทีเ่ปนตวัแทน
ที่ถูกตองตามกฎหมายเพื่อประสานนโยบายและสนับสนุนการดํ าเนินกิจการตางๆ ระหวางสถาบัน
อุดมศกึษาเอกชนดวยกันเอง และระหวางหนวยงานภาครัฐ

(5) สํ านกังานปฏรูิปการศกึษาไดก ําหนดเรือ่งกองทนุกูยมืเพือ่พฒันา
สถาบนัอดุมศกึษาเอกชนขึน้ โดยระบรุายละเอยีดตัง้แตวตัถุประสงค การหารายได ขัน้ตอนการด ําเนนิการ
การบริหารจัดการองคกรในสํ านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่ตองรับผิดชอบ รวมทั้งหมด   
9 มาตรา ซ่ึงจะทํ าใหไมคลองตัวในการปฏิบัติ
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(6) สํ านกังานปฏรูิปการศกึษาไดก ําหนดใหสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน
แตละแหงมีคณะกรรมการพิจารณาตํ าแหนงทางวิชาการประจํ าสถาบัน และสามารถออกระเบียบ 
ขอบงัคบัของสถาบนัเพือ่พจิารณาด ําเนนิการขององคกรดงักลาวตามอ ํานาจหนาทีใ่นเรือ่งตางๆ ไดเอง
ซ่ึงทบวงฯ พจิารณาเหน็วา ควรมกีารก ําหนดหลกัเกณฑกลางเกีย่วกบัการพจิารณาต ําแหนงทางวชิาการ
โดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา ซ่ึงหลักเกณฑดังกลาวตองไมตํ่ ากวามาตรฐานที่กํ าหนดไวสํ าหรับ
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ

ช) ทบวงมหาวิทยาลัยไดมีหนังสือที่ ทม 0202.6(2)/24363 ลงวันที่ 14 
พฤศจกิายน 2544 เสนอตอรองนายกรัฐมนตรี (นายปองพล อดิเรกสาร) ขอใหเสนอคณะรัฐมนตรี
พจิารณารบัหลักการรางพระราชบญัญตักิารปฏรูิปการศกึษาทัง้ 6 ฉบบั เพือ่สงใหคณะกรรมการกฤษฎกีา
ตรวจพจิารณาไปกอน ซ่ึงมีพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. …. รวมอยูดวย

2.2.2 มติคณะรัฐมนตรีและขั้นตอนการพิจารณารางพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน พ.ศ. ….

สํ านกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตรไีดมหีนงัสือที ่นร 0204/814 ลงวนัที ่21 มกราคม 2545
แจงมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2545 อนุมัติตามมติคณะกรรมการกลั่นกรอง เร่ือง   
เสนอคณะรัฐมนตรีคณะที่ 4 ดังนี้

2.2.2.1 เหน็ควรอนมุตัหิลักการรางพระราชบญัญตัสิถาบนัอดุมศกึษาเอกชน พ.ศ. ….
ตามทีท่บวงมหาวิทยาลัยเสนอ และใหสงสํ านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาโดยใหรับ
ประเดน็อภิปรายของคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ 4 ที่วา อํ านาจเสนอ
เพือ่ทรงพระกรณุาโปรดเกลาฯ แตงตัง้และถอดถอนศาสตราจารยและศาสตราจารยพเิศษ หากก ําหนด
เพยีงเสนอความเหน็ตอคณะกรรมการการอดุมศกึษาหรอืตอกระทรวงจะเหมาะสมหรอืไม แลวสงให
คณะกรรมการประสานงานสภาผูแทนราษฎรพจิารณา กอนน ําเสนอสภาผูแทนราษฎรพจิารณาตอไป

2.2.2.2 เหน็ควรใหสํ านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตั้งคณะกรรมการกฤษฎีกา
คณะพเิศษเพื่อพิจารณารางพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษาโดยเฉพาะ

2.2.2.3 เหน็ควรทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2543 โดยให 
แกไขเปน "ใหหัวหนาหนวยงานของรัฐทุกแหง เมื่อไดรับรางกฎหมายที่สํ านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณาแลว ใหแจงความเห็นตอสํ านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาโดยเรงดวน  
อยางชาไมเกิน 14 วัน ทั้งกรณีที่มีความเห็นชอบกับรางกฎหมายนั้นหรือกรณีที่มีความเห็นแตกตาง 
หากไมแจงภายในกํ าหนดเวลาดังกลาวใหถือวาเห็นชอบ ทั้งนี้เพื่อเปนขอมูลที่ชัดเจนและชวยให
การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีเปนไปโดยเร็ว
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2.2.2.4 ผลการพิจารณารางพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 
โดยหนวยงานที่เกี่ยวของ

คณะกรรมการกฤษฎกีา (คณะพเิศษ (2)) ไดตรวจพจิารณารางพระราชบญัญตัิ
สถาบนัอดุมศกึษาเอกชน พ.ศ. …. ตั้งแตวันที่ 15 กุมภาพันธ 2545 โดยพิจารณารวมกับหนวยงาน  
ทีเ่กีย่วของ ไดแก ผูแทนสํ านักงานปฏิรูปการศึกษา ผูแทนทบวงมหาวิทยาลัย และผูแทนสมาคม
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย (สํ าหรับมาตราที่เกี่ยวของกับหนวยงานอื่นก็ไดเชิญ       
ผูแทนหนวยงานมาใหขอมูลและใหความเห็นดวย) จนถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2545 และสํ านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาไดสงรางพระราชบัญญัติฯ ฉบับที่ตรวจพิจารณาแลวใหทบวงมหาวิทยาลัย
ยนืยนัความเหน็ชอบในรางพระราชบญัญตัฯิดงักลาวซึง่ทบวงฯ ไดใหการยนืยนัเหน็ชอบตามหนงัสอืที่
ทม 0207/9112 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2545

สาระสํ าคัญของรางพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. …. 
ทีผ่านการพจิารณาของคณะกรรมการกฤษฎกีา (คณะที ่ 4) และคณะกรรมการกฤษฎกีา คณะพเิศษ (2)
ไดแกไขจากเดิม มดีังนี้

1. เพิม่ค ํานยิามค ําวา คณะกรรมการ วทิยาเขต คณาจารย และกระทรวง
(มาตรา 5)

2. แกไขค ํานยิามค ําวา สถาบนัอดุมศกึษาเอกชน และนกัศกึษา (มาตรา 5)

หมวด 1 การจัดตั้งและเปดดํ าเนินการ
3. ปรับปรงุขัน้ตอนการเสนอขอรบัใบอนญุาตจดัตัง้ใหชัดเจน โดยระบุ

ใหผูรับใบอนญุาตจดัตัง้ตองเสนอโครงการจดัตัง้และขอก ําหนดของสถาบนัฯ ทีจ่ะจดัตัง้นัน้ มาพรอม
กบัคํ าขอดวย (มาตรา 11)

4. ปรับปรุงกํ าหนดระยะเวลาเกี่ยวกับการโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดิน    
ใหแกสถาบันอุดมศึกษาเอกชนใหชัดเจน (มาตรา 16)

5. เพิม่มาตรา 23 เพือ่ใหการคุมครองการท ํางานแกบคุลากรของสถาบนั
อุดมศึกษาเอกชน

หมวด 2 คณะกรรมการ
6. ก ําหนดอํ านาจหนาที่ของคณะกรรมการ (มาตรา 24) และกํ าหนด

ใหสํ านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทํ าหนาที่เกี่ยวกับการดํ าเนินงานของคณะกรรมการ 
(มาตรา 25)
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หมวด 3 การดํ าเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
7. กระจายอ ํานาจใหแกสภาสถาบนัใหมอิีสระ และคลองตวัในการบรหิาร

จดัการมากขึ้น (มาตรา 34)
8. ใหสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแตละแหงมีอํ านาจพิจารณาตํ าแหนง

ทางวิชาการ โดยมีคณะกรรมการพิจารณาตํ าแหนงทางวิชาการประจํ าสถาบัน (มาตรา 36 และ
มาตรา 38) ทัง้นีห้ลักเกณฑและวธีิการแตงตัง้คณาจารยใหด ํารงต ําแหนงทางวชิาของสถาบนัอดุมศกึษา
เอกชน ตองไมตํ่ ากวามาตรฐานที่กํ าหนดไวสํ าหรับสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ (มาตรา 48)

9. เพิม่อํ านาจใหอธิการบดีจากเดิม (มาตรา 43)
10. ก ําหนดใหต ําแหนงศาสตราจารย และศาสตราจารยพเิศษเปนต ําแหนง

ทีต่องไดรับพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งโดยคํ าแนะนํ าของคณะกรรมการ (มาตรา 47)
11. ก ําหนดใหผูไดรับแตงตัง้ใหด ํารงต ําแหนงทางวชิาการ สามารถใชต ําแหนง

ทางวิชาการเปนคํ านํ าหนานามเพื่อแสดงวทิยฐานะได (มาตรา 50)

หมวด 4 ปริญญาและเครื่องหมายวิทยฐานะ
- มไิดแกไขสาระสํ าคัญ

หมวด 5 ทรัพยสินและการบัญชี
12. ปรับปรงุเรือ่งทนุของสถาบนัอดุมศกึษาเอกชนใหชัดเจนประกอบดวย

ทนุจากผูรับอนุญาต ทุนจากการไดรับบริจาค และทุนสะสม (มาตรา 60)
13. กํ าหนดใหสถาบันอุดมศึกษาเอกชนจัดสรรทุนของสถาบัน       

ออกเปน 8 กองทุน เพื่อใหสถาบันนํ าเงินของกองทุนแตละประเภทไปดํ าเนินงานตามวัตถุประสงค
ที่ไดกํ าหนดไวในแตละกองทุน เพื่อใหการดํ าเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเปนไป        
ดวยความเหมาะสม (มาตรา 61)

14. กํ าหนดเพิ่มเติมใหสถาบันอุดมศึกษาเอกชน มีรายไดจากเงิน
อุดหนนุของรัฐ เพื่อเปนการสงเสริมและสนับสนุนสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (มาตรา 62)

15. ก ําหนดใหทกุตนปการศกึษาสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน จะตองมเีงนิ
ในกองทุนประเภทตางๆ เปนจํ านวนเพียงพอที่จะดํ าเนินการได ในกรณีที่เงินในกองทุนทั่วไป        
มไีมเพยีงพอในการด ําเนนิการดงักลาว ผูรับอนญุาตจะตองจดัหามาเพิม่เตมิใหเพยีงพอแกการด ําเนนิงาน
(มาตรา 64)
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หมวด 6 การอุดหนุนและสงเสริมสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
16. ก ําหนดเพิ่มในมาตรา 70 ใหรัฐอุดหนุนและสงเสริมใหขาราชการ

และพนักงานของรัฐไปปฏิบัติงานในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนได การจัดตั้งกองทุนเพื่อพัฒนา     
ในดานตางๆ รวมทั้งการยกเวนภาษีเงินได และยกเวนอากรนํ าเขาสินคาประเภทครุภัณฑและ
อุปกรณการศึกษา

หมวด 7 การกํ ากับและควบคุมสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
17. ก ําหนดเพิม่เรือ่งสถาบนัอุดมศกึษาเอกชนทีไ่ดรับใบอนญุาตใหจดัตัง้ 

แตไมดํ าเนินการตามโครงการที่เสนอภายในกํ าหนดหนึ่งป หรือไมเปดดํ าเนินการในสาขาวิชา       
ที่ไดรับอนุมัติตามโครงการภายในสามป ใหรัฐมนตรีโดยคํ าแนะนํ าของคณะกรรมการเพิกถอน   
ใบอนุญาตจัดตั้งสถาบันนั้นได (มาตรา 79)

18. สถาบันอุดมศึกษาเอกชนใดไมเปดดํ าเนินการในสาขาวิชาที่ไดรับ
อนมุตัติามโครงการภายในหนึ่งป ใหถือวาการใหความเห็นชอบใหเปดดํ าเนินการนั้นเปนอันสิ้นสุด 
(มาตรา 80)

19. ก ําหนดเพิม่เรือ่งการโฆษณาขอความอนัเปนเทจ็ หรือโฆษณาไมตรง
กบัขอเท็จจริงตามที่ไดรับอนุญาต (มาตรา 81 มาตรา 82)

หมวด 8 การเลิกและการโอนกิจการสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
20. ก ําหนดใหผูรับอนญุาตจดัตัง้ทีป่ระสงคจะเลกิกจิการ หรือโอนกจิการ

หรือกรณีผูรับใบอนุญาตจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชนตายหรือส้ินสภาพนิติบุคคลตามกฎหมาย 
และกรณไีมมผูีรับโอนใบอนญุาตจดัตัง้ฯ ตองปฏบิตัติามเงือ่นไขทีก่ ําหนด (มาตรา 100 - มาตรา 101)

หมวด 9 บทลงโทษ
21. ไดก ําหนดโทษเพิ่มขึ้นจากเดิมสิบเทา
22. กํ าหนดบทลงโทษกรณีเพิกถอนใบอนุญาตจัดตั้งฯ และกรณี      

เลิกกจิการแลว ไมสงมอบเอกสารทีเ่กีย่วกบัผลการศกึษาของนกัศกึษาใหแกสํ านกังานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (มาตรา 116)
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2.2.3 การพจิารณารางพระราชบญัญตัสิถาบนัอุดมศกึษาเอกชน พ.ศ. …. โดยสภาผูแทนราษฎร
และวุฒิสภา ในป พ.ศ.2545 - พ.ศ.2546

2.2.3.1 สภาผูแทนราษฎรในการประชมุวนัที ่17 ตลุาคม 2545 ไดลงมตรัิบหลักการ
แหงรางพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. …5 และตั้งกรรมาธิการวิสามัญขึ้นคณะหนึ่ง
จํ านวน 35 คน พิจารณารางพระราชบัญญัติดังกลาว และคณะกรรมาธิการไดพิจารณาแลวเสร็จ
เสนอความเห็นตอประธานสภาผูแทนราษฎรตามหนังสือที่ 1556/2546 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2546  
ซ่ึงสภาผูแทนราษฎรไดลงมติใหความเห็นชอบเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2546 และสงใหวุฒิสภาพิจารณา  
โดยมีสาระสํ าคัญ ดังนี้

1) คณะกรรมการที่เปนผูกํ ากับดูแลสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
บญัญตัใิหคณะกรรมการการอดุมศกึษา เปนคณะกรรมการทีม่หีนาที่

กํ ากับดูแลสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ซ่ึงบทบัญญัติดังกลาวเปนไปตามมาตรา 34 วรรคสอง         
แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ดังนี้ “คณะกรรมการการอุดมศึกษา มีหนาที่
พิจารณาเสนอนโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการอุดมศึกษา ที่สอดคลองกับความตองการ   
ตามแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และแผนการศึกษาแหงชาติ การสนับสนุนทรัพยากร 
การตดิตาม ตรวจสอบ และประเมนิผลการจดัการศกึษาระดบัอดุมศกึษา โดยคํ านงึถึงความเปนอสิระ
และความเปนเลศิทางวชิาการของสถานศกึษาระดบัปรญิญาตามกฎหมายวาดวยการจดัตัง้สถานศกึษา
แตละแหง และกฎหมายที่เกี่ยวของ” ซ่ึงท ําหนาที่แทนคณะกรรมการชุดเดิม คือ คณะกรรมการ
สถาบนัอดุมศกึษาเอกชน การทีใ่หคณะกรรมการการอดุมศกึษาเปนผูก ํากบัดแูลสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน
นอกจากเปนไปตามกฎหมายแลว ยงัมุงประสงคเพือ่ใหเกดิความเทาเทยีมกบัรัฐ เพราะคณะกรรมการ
การอดุมศึกษาตองดูแลสถานศึกษาระดับปริญญาทั้งของรัฐและเอกชน โดยคํ านึงถึงความเปนอิสระ
และความเปนเลิศทางวิชาการดวย

2) ขอก ําหนดและโครงการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
บญัญัติขอกํ าหนดดังนี้
(1) ช่ือและประเภทของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
(2) วตัถุประสงคของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
(3) ทีต่ัง้และแผนผังแสดงบริเวณและอาคาร

                                                       
5 รายงานการประชุมสภาผูแทนราษฎร (สมัยสามัญนิติบัญญัติ) คร้ังที่ 22  ชุดที่ 21, ปท่ี 2.

(2545, 17 ตุลาคม).
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(4)  รายละเอียดเกี่ยวกับที่ดินตามมาตรา 12
(5)  ทนุจากผูขอรับใบอนุญาตและโครงการใชจาย
(6)  โครงการจัดการศึกษาและอุปกรณหลักในการจัดการศึกษา
(7)  โครงการจัดหาและพัฒนาคณาจารยและเจาหนาที่
(8)  หลักสูตร การสอน และการวัดผลการศึกษา
(9)  อัตราคาเลาเรียน คาบํ ารุง และคาธรรมเนียมตาง ๆ
(10) วธีิการรับนักศึกษาและใหนักศึกษาพนสภาพ
(11) เครือ่งแบบนักศึกษาและการแตงเครื่องแบบของนักศึกษา
(12) ตรา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
(13) ครยุวทิยฐานะและเขม็วทิยฐานะของสถาบนัอุดมศกึษาเอกชน
(14) การก ําหนดตํ าแหนง คุณสมบัติทางวิชาการของคณาจารยและ           

เจาหนาที ่และการก ําหนดอตัราเงนิเดอืน คาสอน คาชดเชย คาตอบแทน หลักเกณฑการจางและเลกิจาง
และสวสัดิการของผูบริหาร คณาจารย ครูปฏิบัติการและเจาหนาที่

(15) รายการอื่นตามที่กํ าหนดในกฎกระทรวง
ขอก ําหนดตามรางพระราชบญัญตัสิถาบนัอดุมศกึษาเอกชน พ.ศ. ....

ไดบญัญัติเพิ่มเติมจากพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2522 แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2535 
จ ํานวน 3 เร่ือง ไดแก รายละเอียดเกี่ยวกับที่ดินตามมาตรา 12 ตรา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ    
ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนและครุยวิทยฐานะและเข็มวิทยฐานะของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  
การที่รางกฎหมายใหมบัญญัติเพิ่มขึ้นมาเพื่อใหเกิดความชัดเจนมากขึ้น บุคคลที่สนใจเขาศึกษาตอ
จะสามารถทราบรายละเอียดเกี่ยวกับสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแหงนั้นไดมากขึ้น

3) กรณทีีด่นิที่จะใชในการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
บญัญตัเิพิม่ใหผูรับใบอนญุาตสามารถเปนผูเชาทีด่นิจากสวนราชการ

หรือหนวยงานของรัฐ ซ่ึงมีหลักฐานแสดงใหเห็นวา เมื่อไดรับใบอนุญาตแลวสามารถโอนสิทธิ
ตามสญัญาเชาที่ดินใหแกสถาบันอุดมศึกษาเอกชนภายในเวลาที่กํ าหนด การก ําหนดเชนนี้ สงผลให
ผูรับใบอนุญาตมีทางเลือกเพิ่มมากขึ้นในการหาที่ดินที่จะใชในการจัดตั้ง อันเปนการสงเสริมให
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชนสามารถรวมรับภาระในการจัดการศึกษามากขึ้น

4) การเปดดํ าเนินการสาขาวิชา
บัญญัติใหการเปดดํ าเนินการในสาขาวิชาใดเพิ่มเติมจากที่ไดรับ

อนุมัติไวแลว สถาบันอุดมศึกษาเอกชนจะกระทํ าไดตอเมื่อไดรับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน 
และใหแจงคณะกรรมการทราบภายในสามสิบวันนับแตวันที่สภาใหความเห็นชอบ
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สภาผูแทนราษฎรไดแกไขใหการเปดดํ าเนินการสาขาวิชาเพิ่มเติม
เปนอ ํานาจของสภาสถาบนั แทนทีจ่ะเปนอ ํานาจของคณะกรรมการการอดุมศกึษาตามรางพระราชบญัญตัิ
สถาบนัอดุมศึกษาเอกชน พ.ศ. .... ที่เสนอโดยคณะรัฐมนตรี จากการแกไขนั้นคณะกรรมการจะมี
หนาที่แครับทราบเทานั้น  แตอยางไรก็ตามการเปดดํ าเนินการและการใหความเห็นชอบตองเปนไป
ตามหลกัเกณฑที่คณะกรรมการกํ าหนด  จึงตองพิจารณาหลักเกณฑอีกครั้งวา คณะกรรมการจะมี
บทบาทเพียงใดในการรับทราบการเปดดํ าเนินการหลักสูตร

5) การคุมครองการทํ างานและผลประโยชนตอบแทนของผูปฏิบัติงาน
ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน

บัญญัติเพิ่มขึ้นมาใหมที่ใหความคุมครองแกผูปฏิบัติงานในสถาบัน
อุดมศกึษาเอกชน  เนื่องจากการทํ างานของผูปฏิบัติงานในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนมีความแตกตาง
จากอาชีพอ่ืนๆ โดยเฉพาะคณาจารย จะมีหนาที่ความรับผิดชอบในการทํ างานแตกตางออกไป  
ภาระการทํ างานของคณาจารย คือ ช่ัวโมงการสอน ซ่ึงจะตองนํ าเกณฑมาตรฐานของสํ านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษามาเปนตัวกํ าหนดวา อาจารยจะตองสอนกี่ช่ัวโมงในหนึ่งสัปดาห    
รวมทัง้ชัว่โมงในการท ําวจิยั ช่ัวโมงในการท ํางานบรกิารวชิาการ และคณาจารยจะตองเปนตวัอยางทีด่ี
แกนักศึกษาดวย แมจะมีปญหากับผูบริหาร ก็ไมสมควรที่จะมีการชุมนุมประทวงเพื่อเรียกรอง    
ตามกฎหมายแรงงาน

ดงันัน้ การคุมครองการท ํางานและผลประโยชนตอบแทนของผูปฏิบตังิาน
ในสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน จะตองไดรับผลประโยชนตอบแทนไมนอยกวาทีก่ฎหมายคุมครองแรงงาน
ก ําหนด  และรางพระราชบญัญตัสิถาบนัอดุมศกึษาเอกชน พ.ศ. .... ยงัก ําหนดตอไปดวยวาการคุมครอง
การทํ างาน และผลประโยชนตอบแทนของผูปฏิบัติงานในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ใหเปนไป   
ตามหลกัเกณฑทีก่ ําหนดในกฎกระทรวง การทีก่ ําหนดวาตองออกกฎกระทรวงนัน้ เพือ่เปนหลักประกนั
อีกชัน้หนึง่วา สถาบนัอดุมศกึษาเอกชนจะตองไปออกระเบยีบขอบงัคบัเกีย่วกบัคาตอบแทนของผูปฏิบตังิาน
ตามที่กํ าหนดในกฎกระทรวง

การก ําหนดเชนนี ้จงึนาจะเปนการสรางขวญัและก ําลังใจใหแกผูปฏิบตังิาน
ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน อันจะสงผลใหผูปฏิบัติงานมีขวัญและกํ าลังใจปฏิบัติงานเพื่อนักศึกษา
และสถาบันมากขึ้น
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6) องคประกอบสภาสถาบัน
(1) นายกสภาสถาบันซึ่งผูรับใบอนุญาตเสนอชื่อ
(2) อธิการบดีเปนกรรมการสภาสถาบันโดยตํ าแหนง
(3) กรรมการสภาสถาบันผูทรงคุณวุฒิจํ านวนไมนอยกวาเจ็ดคน

แตไมเกินสิบสี่คน ซ่ึงผูรับใบอนุญาตเสนอชื่อ
(4) กรรมการสภาสถาบันผูทรงคุณวุฒิจํ านวนไมเกินสามคน      

ซ่ึงรฐัมนตรีเลือกจากบัญชีรายช่ือผูทรงคุณวุฒิที่คณะกรรมการเห็นชอบ
สภาผูแทนราษฎรแกไขใหผูรับใบอนุญาตเปนผูเสนอชื่อนายกสภา

สถาบัน การแกไขเชนนี้เปนการเอื้อใหผูรับใบอนุญาตสามารถเลือกบุคคลที่เหมาะสมมาเปนผูวาง
นโยบายการบริหารงานสถาบันอุดมศึกษาเอกชน

7) คณะกรรมการพจิารณาต ําแหนงทางวชิาการประจ ําสถาบนัอุดมศกึษา
เอกชน

บทบัญญัติเพิ่มขึ้นใหม โดยคณะกรรมการชุดนี้จะทํ าหนาที่
พิจารณาเกี่ยวกับตํ าแหนงทางวิชาการของคณาจารยในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พิจารณาวินิจฉัย
เกีย่วกบัการอุทธรณตํ าแหนงทางวิชาการ พิจารณาเทียบตํ าแหนงทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษา
เอกชนอ่ืนเขาสูระบบ โดยคุณสมบตั ิหลักเกณฑ และวธีิการไดมาของกรรมการ ใหเปนไปตามระเบยีบ
ทีค่ณะกรรมการกํ าหนด

8) การรับรองมาตรฐานการศึกษา
บัญญัติใหสถาบันอุดมศึกษาเอกชนตองไดรับการรับรองมาตรฐาน

การศึกษาจากคณะกรรมการการอุดมศึกษาเชนเดียวกับพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
พ.ศ. 2522 แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2535

9) การรับรองวทิยฐานะ
บัญญัติใหสถาบันอุดมศึกษาเอกชนตองไดรับการรับรองวิทยฐานะ

จากคณะกรรมการการอุดมศึกษาเชนเดียวกับพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2522 
แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2535

10) การใหปริญญากิตติมศักดิ์
บญัญตัใิหเปนอํ านาจของสภาสถาบันที่จะอนุมัติปริญญากิตติมศักดิ์

ไดดวยตนเอง แตตองอยูภายใตกฎกระทรวงวาดวยช้ัน สาขา ของปริญญา และหลักเกณฑการให
ปริญญา
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11) ทนุของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
บญัญตัเิรือ่งทนุและทีม่าของทนุ ใหมคีวามชดัเจนมากขึน้ โดยบญัญตัิ

ดังนี้
“ทุนของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนประกอบดวยเงินและทรัพยสิน

ตามทีร่ะบไุวในขอกํ าหนดเมื่อจัดตั้ง รวมทั้งเงินและทรัพยสินอื่นที่ไดมาในภายหลัง
ทีม่าของทุนของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ไดแก
(1) ทนุจากผูรับใบอนุญาต ซ่ึงประกอบดวย เงินและทรัพยสินอื่น 

ทีร่ะบใุนขอกํ าหนดเมื่อจัดตั้งและที่จัดหามาเพิ่มเติมในภายหลัง
(2) ทนุจากการไดรับบริจาค ซ่ึงประกอบดวย เงินและทรัพยสินอื่น

ทีม่ผูีบริจาคหรืออุทิศใหสถาบันอุดมศึกษาเอกชนโดยระบุเงื่อนไขใหใชไดเฉพาะแตดอกผล
(3) ทุนสะสม ซ่ึงประกอบดวย เงินและทรัพยสินอื่นที่ไดมาจากผล

ด ําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ผานมา”
12) การอุดหนุนและการสงเสริม

บัญญัติเพิ่มใหรัฐอุดหนุนและสงเสริมสถาบันอุดมศึกษาเอกชน   
ดังตอไปนี้

(1) ใหขาราชการและพนักงานของรัฐไปปฏิบัติงานในสถาบัน
อุดมศึกษาเอกชนโดยไดรับเงินเดือนและคาตอบแทนตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะรัฐมนตรี
ก ําหนด

(2)  จดัตัง้กองทุนเพื่อพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในดานตางๆ
(3) ยกเวนอากรขาเขาสินคาประเภทครุภัณฑและอุปกรณที่ใช    

ในการศึกษาและการวิจัยโดยการรับรองของคณะกรรมการ ทั้งนี้ตามที่กํ าหนดในกฎหมายวาดวย
พิกัดอัตราศุลกากร

(4) ยกเวนภาษีเงินไดใหแกผูรับใบอนุญาตสํ าหรับเงินปนผลหรือ
เงนิสวนแบงของก ําไรทีไ่ดรับจากการด ําเนนิกจิการของสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน ทัง้นีต้ามทีก่ ําหนด
ในประมวลรัษฎากร
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13) การกระทํ าที่สถาบันอุดมศึกษาเอกชนตองไดรับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการ

(1) การรับความชวยเหลือทางการเงิน อุปกรณการศึกษา หรือ
ประโยชนอ่ืนใดจากบุคคลใด เปนจํ านวนเงินหรือมูลคาเกินกวาที่คณะกรรมการกํ าหนด

(2) การกูเงินครั้งเดียวหรือหลายครั้งรวมกันเกินรอยละยี่สิบหา 
ของมลูคาของทรัพยสินที่สถาบันอุดมศึกษาเอกชนมีอยูขณะนั้น ทั้งนี้หนี้สินสะสมตองไมเกินมูลคา
แหงทรัพยสิน

(3)  การเชาทรัพยสินที่มีคาเชาเกินกวาที่คณะกรรมการกํ าหนด
(4)  การซือ้  การเชาซ้ือ หรือการจ ําหนายทรพัยสินทีม่มีลูคาเกนิกวา

ทีค่ณะกรรมการกํ าหนด
(5) การกอใหเกิดภาระผูกพันแกที่ดินและสิ่งกอสรางตามที่     

คณะกรรมการกํ าหนด
14) กรณีที่อาจถูกเพิกถอนใบอนุญาต

บญัญตัเิพิม่เมือ่สถาบนัอดุมศกึษาเอกชนไมด ําเนนิการในสิง่ทีจ่ ําเปน
ตอการจัดการศึกษาภายในกํ าหนด 1 ป นับแตวันไดรับใบอนุญาตหรือไมขอรับความเห็นชอบ     
จากคณะกรรมการในการเปดดํ าเนินการสาขาวิชาใด ภายในกํ าหนด 3 ป นับแตวันไดรับใบอนุญาต
จดัตัง้ ใหรัฐมนตรีเพิกถอนใบอนุญาตจัดตั้งได

15) กรณยีกเลิกการใหความเห็นชอบการเปดดํ าเนินการ
บญัญตัเิพิม่กรณไีดรับความเหน็ชอบใหเปดด ําเนนิการในสาขาวชิาใด

แลวไมดํ าเนินการภายใน 1 ป นบัแตวนัที่ไดรับความเห็นชอบ ใหถือวาความเห็นชอบนั้นสิ้นสุดลง
16) กรณสีถาบันอุดมศึกษาเอกชนโฆษณาขอความอันเปนเท็จ

บญัญัติการโฆษณาของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนตองไมใชขอความ
อันเปนเทจ็หรอืไมตรงกบัขอเทจ็จรงิตามทีไ่ดรับใบอนญุาตหรอืไมตรงตามขอก ําหนดหรอืเปนขอความ
ทีอ่าจกอใหเกิดผลเสียตอสังคมเปนสวนรวม

17) การออกคํ าส่ังทางปกครอง
เมื่อปรากฏวาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนใดไดรับความเห็นชอบ    

ใหเปดด ําเนินการในสาขาวิชาใดแลว สถาบันอุดมศึกษาเอกชนนั้นไมปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการ 
หรือเงื่อนไขที่คณะกรรมการกํ าหนด หรือไมปฏิบัติตามขอกํ าหนดของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
หรือแกไขเพิ่มเติมขอกํ าหนดโดยไมไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ หรือเปดดํ าเนินการ   
ในสาขาวชิาอืน่ใดโดยไมไดรับความเหน็ชอบจากคณะกรรมการ หรือไมใชค ําวามหาวทิยาลยั สถาบนั
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หรือวทิยาลยั เปนอักษรไทยน ําหนาชือ่สถาบนัอุดมศกึษาเอกชน หรือใชช่ือสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน
เปนอักษรตางประเทศโดยไมไดรับอนญุาตจากรฐัมนตร ี หรือการจดัการศกึษาของสถาบนัอุดมศกึษา
เอกชนนัน้เสือ่มลงจากมาตรฐานการศกึษาทีรั่บรองไว ใหคณะกรรมการเตอืนเปนหนงัสอืใหปรบัปรงุ
แกไขสิ่งตางๆ ตามทีแ่จงไปภายในเวลาที่กํ าหนด

ถาหากสถาบันอุดมศึกษาเอกชนนั้นไมดํ าเนินการตามวรรคหนึ่ง 
ใหรัฐมนตรีโดยคํ าแนะนํ าของคณะกรรมการมีอํ านาจสั่งการตามควรแกกรณีอยางใดอยางหนึ่ง     
ดังตอไปนี้

(1)  ส่ังใหงดรบันกัศกึษาในสาขาวชิาใดสาขาวชิาหนึง่หรอืทกุสาขาวชิา
(2)  เพิกถอนการรับรองมาตรฐานการศึกษา
(3) เพกิถอนการใหความเหน็ชอบการเปดด ําเนนิการในสาขาวชิาใด

สาขาวิชาหนึ่ง หรือทุกสาขาวิชา
(4)  เพิกถอนการรับรองวทิยฐานะ
(5)  เพิกถอนใบอนุญาตนั้น

 การสั่งการตามวรรคหนึ่งและวรรคสองไมกระทบถึงการดํ าเนินคดี
ผูกระท ําการอันกฎหมายนั้นๆ บัญญัติเปนความผิดและกํ าหนดโทษไว

18) การอุทธรณคํ าส่ังควบคุมสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
บัญญัติใหสถาบันอุดมศึกษาเอกชนอาจอุทธรณคํ าสั่งควบคุม      

ตอรัฐมนตรไีดภายในหนึง่เดอืนนบัแตวนัไดรับแจงค ําส่ัง และรัฐมนตรมีอํี านาจแตงตัง้คณะกรรมการ
พจิารณาอทุธรณขึน้คณะหนึง่ ประกอบดวยผูแทนสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน ผูแทนทบวงมหาวทิยาลยั
และผูทรงคุณวุฒิในปญหาที่เกี่ยวของ เปนผูพิจารณาเสนอความเห็นตอรัฐมนตรีเพื่อช้ีขาด

19) กรณคีณาจารยสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน ถูกถอดถอนออกจากต ําแหนง
สามารถยื่นอุทธรณคํ าส่ังตอคณะกรรมการได

บัญญัติเฉพาะผูบริหารมีสิทธิถอดถอนคณาจารยสถาบันที่มีเหตุ
ตามทีก่ฎหมายก ําหนด และถาผูบริหารไมถอดถอนภายในหนึง่เดอืนนบัแตวนัทีท่ราบผลการสอบสวน
สภาสถาบนัสามารถด ําเนนิการถอดถอนคณาจารยผูนัน้ออกจากสถาบนัได แตไมไดบญัญตัใิหคณาจารย
สามารถยื่นอุทธรณคํ าส่ังตอคณะกรรมการสถาบันได

20) บทกํ าหนดโทษตามที่บัญญัติในพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน พ.ศ. 2546 กํ าหนดบทลงโทษใหมีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ถาฐานความผิดใดมีผลกระทบ  
ตอนกัศึกษา สถาบันอุดมศึกษาก็จะมีบทลงโทษที่คอนขางหนัก
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2.2.3.2 วฒุสิภาในการประชมุวนัที ่25 เมษายน 2546 ไดลงมตรัิบรางพระราชบญัญตัิ
สถาบนัอดุมศึกษาเอกชน พ.ศ. …. ซ่ึงสภาผูแทนราษฎรเห็นชอบแลวไวพิจารณาและตั้งกรรมาธิการ
วิสามัญขึ้นคณะหนึ่งจํ านวน 26 คนพิจารณารางพระราชบัญญัติดังกลาวใหเสร็จภายใน 30 วัน    
และคณะกรรมาธิการวุฒิสภาในการประชุมวันที่ 2 มิถุนายน 25466 ไดลงมติใหแกไขเพิ่มเติม     ราง
พระราชบัญญัติดังกลาวซ่ึงกรรมาธิการวุฒิสภาเสนอและไดสงคืนสภาผูแทนราษฎรเมื่อวันที่     5 
มิถุนายน 2546

1) คณะกรรมการที่เปนผูกํ ากับดูแลสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ยนืยนัตามรางพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. .…….  

ทีส่ภาผูแทนราษฎรใหความเห็นชอบ
2) ขอก ําหนดและโครงการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน

ยนืยนัตามรางพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ……..  
ทีส่ภาผูแทนราษฎรใหความเห็นชอบ

3) กรณทีีด่นิที่จะใชในการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ยนืยนัตามรางพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. …......  

ทีส่ภาผูแทนราษฎรใหความเห็นชอบ
4) การเปดดํ าเนินการสาขาวิชา

ยนืยนัตามรางพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. …......  
ทีส่ภาผูแทนราษฎรใหความเห็นชอบ

5) การคุมครองการทํ างานและผลประโยชนตอบแทนของผูปฏิบัติงาน
ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน

ยนืยนัตามรางพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ……..  
ทีส่ภาผูแทนราษฎรใหความเห็นชอบ

6) องคประกอบสภาสถาบัน
ยนืยนัตามรางพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. …......  

ทีส่ภาผูแทนราษฎรใหความเห็นชอบ

                                                       
6 รายงานการประชุมสภาผูแทนราษฎร (สมัยสามัญทั่วไป) คร้ังท่ี 27 ชุดที่ 21, ปท่ี 3.

(2546, 9 มิถุนายน).
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7) คณะกรรมการพจิารณาต ําแหนงทางวชิาการประจ ําสถาบนัอุดมศกึษา
เอกชน

ยนืยนัตามรางพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. …......  
ทีส่ภาผูแทนราษฎรใหความเห็นชอบ

8) การรับรองมาตรฐานการศึกษา
ยนืยนัตามรางพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ……..  

ทีส่ภาผูแทนราษฎรใหความเห็นชอบ
9) การรับรองวทิยฐานะ

ยนืยนัตามรางพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ……..  
ทีส่ภาผูแทนราษฎรใหความเห็นชอบ

10) การใหปริญญากิตติมศักดิ์
ยนืยนัตามรางพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. …......  

ทีส่ภาผูแทนราษฎรใหความเห็นชอบ
11) ทนุของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน

ยนืยนัตามรางพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ……..  
ทีส่ภาผูแทนราษฎรใหความเห็นชอบ

12) การอุดหนุนและการสงเสริม
บญัญตัเิพิม่ใหรัฐสงเสรมิและสนบัสนนุใหมกีารใชทรพัยากรรวมกนั

ระหวางสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน
13) การกระทํ าที่สถาบันอุดมศึกษาเอกชนตองไดรับความเห็นชอบ

จากคณะกรรมการ
ยนืยนัตามรางพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. …......  

ทีส่ภาผูแทนราษฎรใหความเห็นชอบ
14) กรณีที่อาจถูกเพิกถอนใบอนุญาต

ยนืยนัตามรางพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ……..  
ทีส่ภาผูแทนราษฎรใหความเห็นชอบ

15) กรณยีกเลิกการใหความเห็นชอบการเปดดํ าเนินการ
ยนืยนัตามรางพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ……..  

ทีส่ภาผูแทนราษฎรใหความเห็นชอบ
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16) กรณสีถาบันอุดมศึกษาเอกชนโฆษณาขอความอันเปนเท็จ
ยนืยนัตามรางพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ……..  

ทีส่ภาผูแทนราษฎรใหความเห็นชอบ
17) การออกคํ าส่ังทางปกครอง

ยนืยนัตามรางพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ……..  
ทีส่ภาผูแทนราษฎรใหความเห็นชอบ

18) การอุทธรณคํ าส่ังควบคุมสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
วุฒิสภาไดกํ าหนดองคคณะพิจารณาอุทธรณทั้งหมด 9 คน  

ประกอบดวยผูแทนของแตละฝายเชนเดียวกับพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2522 
แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2535 โดยก ําหนดใหมีผูแทนฝายละ 3 คน โดยสัดสวนนี้ถือวามีความเหมาะสม 
เพราะวาแตละฝายมีผูแทนเทากัน จะไดพิจารณาตัดสินดวยความยุติธรรม

19) กรณคีณาจารยสถาบนัอดุมศกึษาเอกชนถกูถอดถอนออกจากต ําแหนง
สามารถยื่นอุทธรณคํ าส่ังตอคณะกรรมการได

วฒุสิภาไดแกไขเพิม่เตมิใหคณาจารยมสิีทธิยืน่อทุธรณตอคณะกรรมการ
ไดภายใน 30 วนั โดยคํ าวนิจิฉยัของคณะกรรมการถอืเปนเดด็ขาด เปนการคุมครองสทิธิของคณาจารย
ทีจ่ะแกขอกลาวหาตางๆ เพื่อมิใหถูกถอดถอน

20) บทกํ าหนดโทษ
ยนืยนัตามรางพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ……..  

ทีส่ภาผูแทนราษฎรใหความเห็นชอบ

2.2.3.3 สภาผูแทนราษฎรในการประชุมวันที่ 27 สิงหาคม 2546 ไดลงมติ      
ใหความเห็นชอบรางพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ……….. และใหนํ าทูลเกลาฯ 
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย และประกาศใชเปนกฎหมายตอไป
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2.3  การบริหารสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในตางประเทศ

2.3.1 ประเทศเกาหลีใต 7
การศกึษาระดบัอดุมศกึษา มทีัง้วทิยาลยัและมหาวทิยาลยั รวมทัง้บณัฑติวทิยาลยั

วทิยาลยัหลักสูตร 2 ป ไดแก วิทยาลัยเทคนิคเกษตร ประมง พยาบาล อนามัย พณิชยการ ธุรกิจ  
วิทยาลัยครู ทั้งหมดมี 11 แหง มหาวิทยาลัยมีทั้งมหาวิทยาลัยเปดและเรียนทางไปรษณีย 
มหาวทิยาลัยของรัฐและเอกชนมีทั้งหมด 111 แหง เปนของรัฐ 32 แหง เทศบาล 1 แหง และเอกชน 
78 แหง ตามพระราชบัญญัติการศึกษาและกฎหมายที่เกี่ยวของสถาบันอุดมศึกษาทั้งหมด ไมวา     
จะเปนของรัฐหรือเอกชนอยูในความดูแลของกระทรวงศึกษาธิการ โดยกระทรวงศึกษาธิการ     
ควบคมุเรื่องตางๆ เชน จํ านวนนักศึกษา คุณวุฒิอาจารย หลักสูตรและปริญญา และวิชาสามัญ

วทิยาลยัและมหาวทิยาลยัในเกาหลมีขีอจ ํากดัการรบัทีเ่ขมงวด เนือ่งจากจ ํานวนรบั
และจํ านวนผูสมัครที่ตางกัน ทํ าใหแตละปในจํ านวนผูเขาสอบแขงขันทั้งหมดเปนผูสมัครซ้ํ า      
เปนจ ํานวนมาก ระบบการสอบเขามหาวทิยาลยัและวทิยาลยัไดรับการปฏรูิปอยางมาก ตัง้แตป ค.ศ. 1981
และในป ค.ศ. 1993 เริ่มใชระบบใหมซ่ึงพิจารณาสัมฤทธิผลทางการเรียนของนักเรียนในระดับ
มธัยมศกึษาตอนปลาย ประกอบกบัคะแนนสอบทีจ่ดัในระดบัประเทศ เพือ่ดคูวามเหมาะสมของผูสมคัร
ในการเขาศึกษา แตก็ยังมีวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยบางแหงใชวิธีการสอบคัดเลือกเฉพาะดวย       
ในการรับเขาศึกษาตอสัมฤทธิผลของนักเรียนในระดับมัธยมปลาย ตามกฏจะตองไดไมนอยกวา
รอยละ 40 จํ านวนรอยละนี้เปลี่ยนไปตามแนวทางการรับของแตละวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย

ดงันัน้การจดัการศกึษาในประเทศเกาหลใีตใชกฎหมายเดยีวกนัทัง้ของรฐัและเอกชน
จงึไมมปีญหาในเรื่องความเสมอภาคระหวางสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน และจะเห็นไดวา
เอกชนเขามาจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาเปนจํ านวนมากเมื่อเทียบกับสถาบันอุดมศึกษาที่จัดตั้ง
โดยรัฐ แสดงใหเห็นวารัฐใหการสนับสนุนใหเอกชนในทุกดาน จนทํ าใหเอกชนมั่นใจที่จะเขารวม
รับภาระการจัดการศึกษา

                                                       
7 สํ านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. (2547). รายงานการศึกษาดูงาน ณ ประเทศเกาหลีใต.
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2.3.2 ประเทศจีน8

2.3.2.1 การศกึษาระดบัอุดมศกึษา มสีถาบนัอดุมศกึษาหลายประเภท ไดแก มหาวทิยาลยั
และวทิยาลยั (Universities and colleges) สถาบนัเฉพาะทาง (Specialized schools of higher education)
วทิยาลยัวชิาชีพระยะสั้น (Short-cycle Vocational Colleges) และโรงเรียนดานวิชาชีพเฉพาะทาง 
(Tertiary Vocational/Technical Schools) โดยมกีารจัดการเรียนการสอนระดับตางๆ ดังนี้

- ตํ ่ากวาปริญญา ไดแก การศึกษาในวิทยาลัยหรือวิทยาลัยดานวิชาชีพ 
(Tertiary Vocational/Technical Colleges) ใชระยะเวลาศึกษา 2-3 ป

- ปริญญาตรี หลักสูตรเต็มเวลาใชระยะเวลาศึกษาประมาณ 4-5 ป     
ขึน้อยูกับสาขาวิชา ยกเวนสาขาวิชาแพทยศาสตรใชระยะเวลาศึกษาประมาณ 7-8 ป

- ปริญญาโท ระยะเวลาศึกษาประมาณ 2-3 ป
- ปริญญาเอก ระยะเวลาศึกษา 3 ป

2.3.2.2 การบริหารจัดการศึกษา
1) โครงสรางหนวยงานที่เกี่ยวของกับการบริหารการศึกษาของ         

สาธารณรฐัประชาชนจนีประกอบดวย กระทรวงศกึษาธกิาร (Ministry of Education) และคณะรฐัมนตรี
(State Council) ซ่ึงท ําหนาที่วางแผน ประสานการจัดการศึกษาระดับตางๆ ครอบคลุมทั่วประเทศ 
นอกจากนีย้งัมหีนวยงานของรฐับาลกลางและทองถ่ินท ําหนาทีบ่รหิารจดัการศกึษาในพืน้ทีข่องตนเอง
อีก 4 ระดบั ไดแก ระดบัรัฐบาลกลาง (Central Government) ระดบัภมูภิาค (Provincial Governments)
ซ่ึงรวมถึงเขตการปกครองตนเอง (Autonomous Regional) และเทศบาล (municipalities) ดวย  
ระดับจังหวัด (City/Prefectures Governments) และระดับเมือง (Country Government) ทั้งนี้     
หนวยงานระดบัทองถ่ินท ําหนาทีจ่ดัการศกึษาระดบัมธัยมศกึษาหรอืตํ ่ากวา ภายใตการดแูลของคณะรฐัมนตรี
(State Council) สวนการศกึษาระดับอุดมศึกษาอยูภายใตการดูแลของคณะรัฐมนตรี และหนวยงาน
ระดับภูมิภาค

2) งบประมาณ การบรหิารจดัการดานการศกึษารวมทัง้การบรหิารจดัการ
งบประมาณของสาธารณรัฐประชาชนจีน มีการแบงหนาที่ความรับผิดชอบกันตามกฏหมายระหวาง
รัฐบาลกลางและรัฐบาลทองถ่ิน โดยรัฐบาลทองถ่ินตองจัดสรรงบประมาณสนับสนุนสถานศึกษา
ในพืน้ทีข่องตนตัง้แตระดบัอนบุาล มธัยมศกึษา สวนรฐับาลกลางจะสนบัสนนุงบประมาณใหแกสถาบนั

                                                       
8 สํ านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. (2547). รายงานการศึกษาดูงาน ณ ประเทศจีน.

DPU



41

อุดมศึกษาที่กํ ากับดูแล และจัดสรรงบประมาณตามดานนโยบายการศึกษาตางๆ นอกจากนี้ยังมี    
งบประมาณจากแหลงอื่น เชน ภาษีและคาธรรมเนียมจากรัฐบาลทองถ่ินตามที่กฎหมายกํ าหนด     
คาเลาเรียนจากนักศึกษาในระดับสูงกวาการศึกษาภาคบังคับ คาธรรมเนียมอื่นๆ จากนักศึกษา       
ในระดบัการศึกษาภาคบังคับ กองทุนตางๆ จากโรงเรียน/ภาคเอกชน การบริจาคจากชุมชนภายใน
ทองถ่ิน หรือกองทุนดานการศึกษา เปนตน

อนึ่ง รัฐบาลจีนมีเปาหมายเพิ่มคาใชจายดานการศึกษา ทุกระดับ  
ใหถึงรอยละ 4 ของรายไดประชาชาติ (GNP) เพื่อใหสอดคลองตามกฎหมายการศึกษาที่กํ าหนด   
ใหรัฐบาลเพิม่คาใชจายทางการศกึษาใหทนักบัการพฒันาเศรษฐกจิของประเทศ อยางไรกต็ามในป 2000
รัฐบาลยงัจัดสรรไดเพียงรอยละ 2.879 ในขณะที่อัตราคาใชจายจริงเพิ่มขึ้น เชน เงินเดือนครู เปนตน 
ดงันัน้ เพือ่ใหการจดัการศกึษามปีระสิทธภิาพ และเพือ่การประกนัสทิธใินการไดรับการศกึษาอยางทัว่ถึง
และเทาเทียม ผูที่ศึกษาตอสูงขึ้นกวาการศึกษาภาคบังคับตองรับผิดชอบคาใชจายเอง ซ่ึงคาใชจาย
เหลานี้เปนแหลงรายไดที่สํ าคัญของการศึกษาในปจจุบัน สํ าหรับนักศึกษาที่ยากจนนั้น รัฐบาล      
จะสนบัสนนุโดยการใหทนุการศกึษาหรอืการใหเงนิกูยมืเพือ่ใหนกัศกึษาสามารถส ําเรจ็การศกึษาได

3) กระทรวงศกึษาธกิาร (Ministry of Education) กระทรวงศกึษาธกิาร
กอตัง้ขึ้นพรอมกับการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนเมื่อป 1949 ตอมาไดยุบรวมกับกระทรวง
อุดมศกึษา (Ministry of Higher Education) แตภายหลังไดมกีารแยกหนวยงานออกจากกนัระยะหนึง่
จนกระทั่งป 1967 ในยุคการปฏิวัติวัฒนธรรม (Cultural Revolution) ซ่ึงมีการปดมหาวิทยาลัย 
กระทรวงทั้งสองก็ถูกยุบไปดวย และมีการกอตั้งกระทรวงศึกษาธกิารขึ้นอีกครั้งในป 1975

ในป 1985 ไดมีการปฏิรูปการบริหารกระทรวงโดยมีการจัดตั้ง 
คณะกรรมการการศกึษาแหงชาต ิ (The State Education Commission) ขึน้ ใหสอดคลองกบัการปฏรูิป
การศกึษา โดยคณะกรรมการดงักลาวจะท ําหนาทีป่ระสานการปฏรูิปการศกึษาระหวางกระทรวงตางๆ
และรายงานผลโดยตรงตอคณะรัฐมนตรี (The State Council)

นโยบายทีสํ่ าคญัของคณะกรรมการการศกึษาแหงชาตใินชวงทีผ่านมา
เชน การกลบัมาใหความส ําคญักบัการศกึษาดานการเมอืงและอดุมการณทางการเมอืงภายหลังเหตกุารณ
ประทวงเพื่อเรียกรองประชาธิปไตย ณ จตุรัสเทียนอันเหมนิในป 1989 การจัดทํ ามาตรฐานการสอบ
ภาษาองักฤษระดบัวทิยาลยั (College English Test – CET) ในป 1987 การใหความส ําคญักบัการพฒันา
คณุภาพการศกึษาระดบัประถมศกึษาเพือ่ใหสอดคลองกบัเปาหมายการขยายการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 9 ป
ใหครอบคลุมทั่วประเทศในป 2000 ตามกฎหมายการศึกษาขั้นพื้นฐานป 1986 เปนตน
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ภายหลังการปรบัโครงสรางหนวยงานในป 1998 ท ําใหกระทรวงศกึษาธกิาร
มีหนาที่รับผิดชอบ ดังนี้

1) ก ําหนดนโยบายแผนงานยทุธศาสตร กฎระเบยีบ ตลอดจนมาตรฐาน
ทีเ่กีย่วของกับการศึกษาทุกระดับ

2) สงเสรมิและด ําเนนิการปฏรูิปการศกึษา ก ํากบัดแูลการจดัตัง้ ยบุรวม
ยุบเลิกสถานศึกษา

3) จดัการศกึษาภาคบังคับใหทั่วถึง ลดจํ านวนผูไมรูหนังสือ และขยาย
การศกึษาภาษาจีนกลางใหชนกลุมนอยอยางทั่วถึง

4) วางแผนและเสนอแนะ แนวทางการด ําเนนิการดานอดุมการณของพรรค
สํ าหรับสถานศึกษา สงเสริมการศึกษาดานคุณธรรม การกีฬา การสงเสริมสุขภาพ ศิลปะ และการ
ปองกันประเทศ

5) ด ําเนนิการฝกอบรมคร ูอาจารย และดแูลมาตรฐานคณุวฒุ ิก ํากบัดแูล
ระบบการสอบคัดเลือก และการรับรองการทดสอบสํ าหรับนักเรียน นักศึกษาที่ศึกษาดวยตนเอง 
ก ําหนดมาตรฐานการพิจารณาคุณวุฒิระหวางประเทศ กํ าหนดแผนการรับนักศึกษาและปฏิรูประบบ
การจัดหางานหลังสํ าเร็จการศึกษา

6) สงเสริมการนํ าผลงานศึกษาวิจัยดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
ไปใชเพือ่การคา โดยเฉพาะดานเทคโนโลยใีหมๆ  ทีท่นัสมยั เสนอแนะโครงการศกึษาวจิยัใหแกมหาวทิยาลยั
ก ํากบัดแูลหองทดลองและศูนยวิจัยระดับชาติตางๆ ที่ตั้งอยูภายในมหาวิทยาลัย

7) กํ ากับดูแลกิจกรรมและการดํ าเนินการขององคกรดานการศึกษา    
ทีต่ัง้อยูในตางประเทศ กํ าหนดนโยบายที่เกี่ยวของกับนักศึกษาตางชาติ และนักศึกษาจีนที่ตองการ
ศกึษาตอตางประเทศ รวมทั้งประสานงานการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับไตหวัน ฮองกง มาเกา

8) วางแผนการลงทนุดานการศกึษา การจดัหาทนุจากแหลงตางๆ รวมถึง
การสนับสนุนจากตางประเทศ

9) ด ําเนนิการในสวนทีเ่กีย่วของกบัองคการสหประชาชาตวิาดวยการศกึษา
วทิยาศาสตรและวัฒนธรรม

ประเทศจนี การจดัการศกึษาทกุระดบัเปนของรฐับาล โดยในระดบัอดุมศกึษา
ไดรับงบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาลกลางเทานั้น แตการศึกษาขั้นพื้นฐานไดรับงบประมาณ
สนับสนุนจากรัฐบาลทองถ่ินดวย ดังนั้นกฎหมายการศึกษาจึงไมมีปญหาในเรื่องความเสมอภาค 
เชนเดียวกับกฎหมายของประเทศไทย
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2.3.3 ประเทศมาเลเซีย9

2.3.3.1 ระบบอุดมศึกษาของประเทศมาเลเซีย การอุดมศึกษาเปนการใหความรู 
และทักษะแกบุคคล มุงผลิตนักวิชาชีพเพื่อสนองความตองการกํ าลังคนของประเทศ และอํ านวย
ความสะดวกในการทํ าวิจัย  การศึกษาระดับอุดมศึกษาประกอบดวยมหาวิทยาลัย วิทยาลัย สถาบัน
โพลีเทคนิค และสถาบันอื่นๆ ที่ใหการศึกษาและการฝกอบรมในระดับนี้

1) สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ประกอบดวย
(1) มหาวิทยาลัยของรัฐ
(2) วิทยาลัยของรัฐ
(3) สถาบันโพลีเทคนิค

2) สถาบันอุดมศึกษาเอกชน เปนสวนหนึ่งของการศึกษาเอกชน 
สถาบันการศึกษาเอกชนนั้นรัฐบาลไมไดใหการสนับสนุนทางการเงินแตลงทุนโดยภาคเอกชน   
การจดัตัง้ การจดัการและการด ําเนนิการของสถาบนัการศกึษาเอกชนนัน้กระท ําโดยกฎหมายตอไปนี้

(1) พระราชบัญญัติการศึกษา ค.ศ. 1996 (Education Act 1996)
(2) พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ค.ศ. 1996 (Private 

Higher Education Institutions Act 1996)
(3) พระราชบญัญตัสิภาอดุมศกึษาแหงชาต ิค.ศ. 1996 (The National

Council on Higher Education Act 1996)
(4) พระราชบญัญตัคิณะกรรมการรบัรองวทิยฐานะแหงชาต ิค.ศ. 1996  

(The National Accreditation Board Act 1996)
ในปจจบุนัมมีหาวทิยาลยัเอกชน 7 แหง วทิยาเขตของตางประเทศ 1 แหง

และวทิยาลัยเอกชน ประมาณ 450 แหง ทั่วประเทศ

2.3.3.2 มหาวทิยาลยัเอกชน มหาวทิยาลยัเอกชนแหงแรกทีไ่ดรับอนญุาตใหจดัตัง้ขึน้
โดยกระทรวงศึกษาธิการในป ค.ศ. 1997 เพื่อจัดการเรียนการสอนระดับปริญญา คือ Universiti 
Telekom และในกลางป ค.ศ. 1998 มหาวิทยาลัย Monash ของประเทศออสเตรเลียไดจัดตั้งวิทยาเขต
สาขาขึ้น คือ Monash University Sunway Campus

                                                       
9 วราภรณ บวรศิริ. (2543). การปฏิรูปอุดมศึกษาของประเทศสิงคโปรและมาเลเซีย. หนา 31.
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นักศึกษาที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยเอกชนจะจายคาเลาเรียนสูงกวา
มหาวทิยาลัยของรัฐ ในมหาวิทยาลัยของรัฐคาเลาเรียนจะประมาณ 1,500 ถึง 2,500 ริงกิต ตอป  
ขณะทีน่กัศกึษามหาวทิยาลยัเอกชนตองจายคาเลาเรยีน 10,000 ถึง 13,000 ริงกติ ตอป การจดัการศกึษา
ของเอกชนและรวมมือกับตางประเทศมีโปรแกรมที่หลากหลาย

2.3.3.3 วทิยาลัยเอกชน จดัการเรยีนการสอนแบงออกไดเปนประเภทตางๆ ดงันี้
1) ประกาศนยีบตัรและอนปุริญญา ออกโดยวทิยาลยัเอกชนในประเทศ

มาเลเซยี หลักสูตรและการสอบดํ าเนินการโดยวิทยาลัยเอกชน นักศึกษาสามารถศึกษาเต็มเวลาหรือ
บางเวลาทีว่ิทยาลัยเอกชน วิทยาลัยเอกชนสามารถจัดการเรียนการสอนทางไกลได ประกาศนียบัตร
และอนุปริญญาที่ออกโดยวิทยาลัยเอกชนมีคุณภาพสูง และหลายโปรแกรมไดรับการยอมรับ      
จากสถาบนัอุดมศกึษาตางประเทศทีม่ช่ืีอเสยีงซ่ึงเปนคณุสมบตัขิองการรบัเขาชัน้ปทีห่นึง่ นอกจากนี้
ผูสํ าเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยเอกชนยังไดรับการยกเวนจากองคกรการสอบไลวิชาชีพภายนอก    
ทั้งในประเทศมาเลเซียและตางประเทศหลายแหง

2) โปรแกรมปริญญาตรีโดยผานความรวมมือระหวางวิทยาลัยเอกชน
กบัมหาวิทยาลัยตางประเทศ/มหาวิทยาลัยของรัฐในประเทศ

- Split Degree Arrangement โดยยอมใหมกีารเรยีนการสอนในวทิยาลยั
เอกชนไดบางสวน และสวนสุดทายของโปรแกรมการศึกษาจะไปศึกษาที่มหาวิทยาลัยตางประเทศ
ซ่ึงจะเปนผูใหปริญญา

2.3.3.4 กฎหมายที่เกี่ยวของกับสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ไดแก
1) พระราชบัญญัติการศึกษา ค.ศ. 1996 (Education Act 1996) สรุปได

ดังนี้
(1) บทบาทของการศกึษาและวตัถุประสงค การศกึษามบีทบาทส ําคญั

ในการทํ าใหมีความตระหนักถึงวิสัยทัศนของประเทศที่จะบรรลุถึงความเปนประเทศที่พัฒนาแลว
ทั้งทางดานการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม คุณธรรม จริยธรรม ซ่ึงนํ าไปสูสังคมของประเทศ          
ที่มีความเปนนํ้ าหนึ่งใจเดียวกัน มีความเปนประชาธิปไตยและมีความเปนพลวัต พระราชบัญญัติ
การศึกษา ค.ศ. 1996 มีภารกิจที่จะพัฒนาระบบการศึกษาของประเทศใหมีคุณภาพระดับโลก        
ซ่ึงจะตระหนกัถึงความสามารถสงูสดุของปจเจกบคุคล และเพือ่สนองความตองการและความคาดหวงั
ของประเทศ
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(2) นโยบายการศึกษาของประเทศ การศึกษาของประเทศมาเลเซีย
นบัไดวาเปนความพยายามทีต่อเนือ่งเพือ่พฒันาความสามารถของปจเจกบคุคลในภาพรวมและในลกัษณะ
ของการรวมประสมประสานกนั เพือ่ทีจ่ะผลติบคุคลทีม่คีวามรู จติวญิญาณ อารมณ และสขุภาพรางกาย
ทีส่มดลุกนัเปนอยางดี โดยที่มีพื้นฐานมาจากความเชื่อและความอุทิศตนตอพระเจา ความพยายาม
เหลานี้ไดมีการวางแผน เพื่อที่จะผลิตประชาชนชาวมาเลเซียที่มีความรู ความสามารถ มีคุณธรรม 
จริยธรรมที่ไดมาตรฐานสูง และมีความรับผิดชอบ ประสบความสํ าเร็จในการมีชีวิตความเปนอยู
สวนตวัระดบัสูง ตลอดจนมสีวนสรางครอบครวั สังคม และประเทศใหดขีึน้ เพือ่ทีจ่ะบรรลซ่ึุงปรชัญา
นโยบายการศึกษา ประเทศมาเลเซียตองการระบบการศึกษา ซ่ึง

(ก) ใชภาษาประจํ าชาติเปนภาษาหลักของการเรียนการสอน
(ข)  มหีลักสูตรของชาติและการสอนที่ใชรวมกัน
(ค ) จัดการศึกษาที่มีความหลากหลายและลึกในขอบเขต        

ทีเ่ปนความตองการของประเทศ
(ง) สงเสรมิความเปนนํ ้าหนึง่ใจเดยีวกนั โดยผานทางวฒันธรรม

สังคม การพัฒนาเศรษฐกิจและการเมือง ใหสอดคลองกับหลักการแนวคิดของชาติ
2) พระราชบัญญัติสภาอุดมศึกษาแหงชาติ ค.ศ. 1996 (The National 

Council on Higher Education Act 1996) จากพระราชบญัญตันิี ้ท ําใหมอีงคกรทีเ่รยีกวา สภาอดุมศกึษาแหงชาติ
เกดิขึน้ โดยมีอํ านาจและหนาที่เกี่ยวกับ

(1) การวางแผน สราง และก ําหนดนโยบายแหงชาตวิาดวยการอดุมศกึษา
(2) ควบคมุนโยบายทีเ่กีย่วกบัจ ํานวนการรบันกัศกึษา ประเภทของวชิา

ทีเ่รียน คาเลาเรยีน การใหอนปุรญิญาและปรญิญาบตัร ตลอดจนการรบัรองวทิยฐานะของวชิาทีเ่รียน
3) พระราชบญัญตัสิถาบนัอุดมศกึษาเอกชน ค.ศ. 1996 (Private Higher

Education Institutions Act 1996)  รัฐบาลไดเนนความสํ าคัญของภาคเอกชนซึ่งเปนผูจัดการศึกษา
รวมกบัภาครัฐ โดยเฉพาะอยางยิ่งทางดานการอุดมศึกษา ซ่ึงจะชวยมหาวิทยาลัยของรัฐและสถาบัน
โพลีเทคนคิในการผลติก ําลังคนวชิาชพีและกึง่วชิาชพีตางๆ หนทางหนึง่ทีรั่ฐบาลมาเลเซยีไดน ํามาใช
เพือ่ใหภาคเอกชนเขามามสีวนเกีย่วของกบัดานการศกึษา ตลอดจนการควบคมุคณุภาพของการศกึษา
โดยการใชนโยบายทางการศกึษาทีอิ่สระและคลองตวัข้ึน เพิม่การเจรญิเตบิโตทางการศกึษาในทศิทางทีด่ี
และใหความมั่นใจวาการศึกษาที่มีคุณภาพจัดโดยภาคเอกชน ไดมีการออกเปนพระราชบัญญัติ
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน ค.ศ. 1996 ขึ้น โดยมีจุดมุงหมายเพื่อ
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(1) กอตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
(2) จดทะเบียนสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
(3) การจดัการและใชขอแนะนํ าสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
(4) ควบคมุคณุภาพของการศกึษาทีจ่ดัโดยสถาบนัอุดมศกึษาเอกชน
การออกพระราชบญัญตัจิะท ําใหนโยบายทางการศกึษามคีวามเปนอสิระ

และคลองตัวขึ้น โดยใหมีการจัดตั้งมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยเอกชน วิทยาเขตของมหาวิทยาลัย   
ตางประเทศ และเพิม่คณุภาพมาตรฐานของมหาวทิยาลยัและวทิยาลยั นอกจากนีย้งัมุงออกกฎและระเบยีบ
ทีใ่ชกับสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่มีอัตราการเจริญเติบโตที่รวดเร็ว

สถาบันอุดมศึกษาเอกชนตามพระราชบัญญัตินี้ หมายถึง สถาบัน
การศึกษาที่ไดรับอนุญาตและจดทะเบียนแลวตามพระราชบัญญัตินี้ แตไมไดจัดตั้งหรือดํ าเนินการ
โดยรัฐ เพื่อจัดการศึกษา

การจัดตั้งและการจดทะเบียนสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ขั้นตอน
ของการกอตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชนตามพระราชบัญญัตินี้ มี 2 ขั้นตอน คือ

(1) การขออนุญาตในการจัดตั้ง
(2) การจดทะเบียนของสถาบัน
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชนจะขอจดทะเบียนได ดังนี้

 (1) ภายใน 5 ป หลังจากไดรับอนมุตัใิหจดัตัง้สถาบนัอดุมศกึษาเอกชน
(2) มีแบบฟอรมใหกรอกรายละเอียด

 (3) คาจดทะเบียน
โครงสรางการเก็บคาเล าเรียนกับนักศึกษาโดยละเอียด          

ในแตละโปรแกรมการศึกษา
ถาหากวาการจดทะเบยีนไมเรียบรอยภายในระยะเวลาทีก่ ําหนดไว

การขออนุมัติใหจัดตัง้จะถกูเพกิถอน นอกจากวาจะมีการขยายระยะเวลา
4) พระราชบัญญัติคณะกรรมการรับรองวทิยฐานะแหงชาติ ค.ศ. 1996  

(The National Accreditation Board Act 1996)  พระราชบัญญัตินี้กอใหเกิดการจัดตั้งคณะกรรมการ     
รับรองวิทยฐานะแหงชาติขึ้น โดยเปนองคกรควบคุมคุณภาพเพื่อรับรองวิทยฐานะของโปรแกรม
และวิชาที่จัดสอน เปนการสรางความมั่นใจวาวิชาที่สอนในสถาบันอุดมศึกษา โดยเฉพาะอยางยิ่ง
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชนนั้นมีคุณภาพอยางแทจริง
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คณะกรรมการรับรองวทิยฐานะแหงชาตินี้ ยังชวยใหคํ าแนะนํ าและ
ปรึกษาแกรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการดวยเกี่ยวกับการอนุมัติวิชาที่เรียนโดยคํ านึงถึง

(1) ความเหมาะสมของอุปกรณการศึกษาตางๆ
(2) การประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

จากการศึกษาการบริหารสถาบันอุดมศึกษาในตางประเทศ พบวา การบริหารการศึกษา
ในประเทศมาเลเซยีมลัีกษณะใกลเคยีงกบัประเทศไทยมากทีสุ่ด คอื มพีระราชบญัญตัสิถาบนัอดุมศกึษา
เอกชน ทีใ่ชบงัคบัส ําหรบัสถาบนัอุดมศกึษาเอกชนเปนการเฉพาะ โดยกฎหมายของประเทศมาเลเซยี
มกีารควบคมุคณุภาพการศกึษาทัง้สถาบนัอดุมศกึษาของรฐัและเอกชน และมคีวามเสมอภาคเทาเทยีมกนั
มากกวากฎหมายในประเทศไทย เหน็ไดจากประเทศมาเลเซยีมคีณะกรรมการรบัรองวทิยฐานะแหงชาติ
ที่ทํ าหนาที่ดูแลดานคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน       
ซ่ึงสถาบนัอดุมศกึษาเอกชนนัน้ถือวาเปนแหลงรายไดสํ าคญัของประเทศมาเลเซยี รัฐจงึใหความส ําคญั
ในการอนมุตัใิหเปดสอนหลกัสตูรทีเ่ปนความรวมมอืกบัสถาบนัอดุมศกึษาตางประเทศเปนจ ํานวนมาก  
เพื่อดึงดูดความสนใจจากนักศึกษาภายในประเทศและนักศึกษาตางชาติ ซ่ึงการกระทํ าดังกลาว     
ทํ าใหประเทศมาเลเซียมีรายไดจํ านวนมากมาจากการจัดการศึกษาของภาคเอกชน แตทั้งนี้ก็มิได   
ละเลยคณุภาพการจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแตอยางใด

ดังนั้น การจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทย จึงควรศึกษา   
จากแบบอยางของประเทศมาเลเซีย เนื่องจากมีระบบการศึกษาที่ใกลเคียงกับประเทศไทยมากที่สุด 
กลาวคือ  การศึกษาระดับอุดมศึกษาแบงเปนของรัฐและเอกชน โดยการจัดการศึกษาของเอกชน 
ตองปฏิบตัติามพระราชบญัญตัสิถาบนัอดุมศกึษาเอกชน ซ่ึงก ําหนดแตเพยีงการจดัตัง้สถาบนัอดุมศกึษา
เอกชน การจดทะเบยีนสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน การจดัการและใหขอแนะน ําสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน
และการควบคุมคุณภาพของการศึกษาที่จัดโดยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน แตตามพระราชบัญญัติ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 ไดก ําหนดตั้งแตการจัดตั้ง การเปดดํ าเนินการ การควบคุม
มาตรฐานการศกึษา การด ําเนนิงานของสถาบนั การควบคมุสถาบนัอดุมศกึษาเอกชนทีไ่มไดคณุภาพ  
การเพิกถอนใบอนุญาต ซ่ึงถือวาเปนกฎหมายที่ควบคุมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนตั้งแตเกิดจนตาย  
และยงัมรีะเบียบตางๆ ที่ออกโดยคณะกรรมการการอุดมศึกษาอีกจํ านวนหนึ่ง

ดังนั้น กฎหมายของประเทศไทยเกี่ยวกับสถาบันอุดมศึกษาเอกชน จึงคอนขางเขมงวด 
และกอใหเกิดความไมเสมอภาคระหวางสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน แตอยางไรก็ตาม   
การจะท ําใหสถาบนัอุดมศกึษาของรฐัและเอกชนเทาเทยีมกนัเปนเรือ่งคอนขางยาก ประเทศมาเลเซยี
ก็คงตระหนักในจุดนี้เชนกัน จึงมีกฎหมายสํ าหรับสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเปนการเฉพาะ            
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แตประเทศมาเลเซียก็พยายามควบคุมมาตรฐานทางวิชาการทั้งสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน
ใหมีความใกลเคียงกันมากที่สุด ประเทศไทยจึงควรแกไขกฎหมายบางประเด็นที่จะทํ าใหสถาบัน
อุดมศกึษาของรัฐและเอกชนมีความเสมอภาคกันภายใตขอจํ ากัดของความเปนรัฐและเอกชนDPU



บทที่ 3
การบรหิารสถาบนัอดุมศกึษาเอกชนตามพระราชบญัญตัสิถาบนัอดุมศกึษาเอกชน

พ.ศ. 2546

จากวิวัฒนาการการปรับปรุงแกไขพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ผานมา 
จะเหน็ไดวา การปรบัปรงุกฎหมายมุงประสงคใหสถาบนัอดุมศกึษาเอกชนมคีวามคลองตวัเทาเทยีมกบั
สถาบนัอดุมศกึษาของรฐั โดยรัฐควรตองสงเสรมิและสนบัสนนุดานตางๆ เพือ่ใหสถาบนัอุดมศกึษา
เอกชนสามารถพัฒนาดานวิชาการใหมีความเปนเลิศทัดเทียมกับสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ รวมทั้ง
ใหบริการวิชาการ ทะนบุ ํารงุศิลปวัฒนธรรม อันเปนภารกิจที่สถาบันอุดมศึกษาพึงกระทํ าดวย

พระราชบญัญตัสิถาบนัอุดมศกึษาเอกชน พ.ศ. 2546 ไดเร่ิมยกรางตัง้แตป พ.ศ. 2542      
สืบเนือ่งจากประกาศใชพระราชบญัญตักิารศกึษาแหงชาต ิพ.ศ. 2542 ซ่ึงไดบญัญตัไิวในมาตรา 451

จากบทบัญญัติดังกลาว จึงตองมีการแกไขปรับปรุงพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน พ.ศ. 2522 แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2535 โดยมแีนวคิดที่วา สถาบันอุดมศึกษาของเอกชนควรมี
ความอิสระในการบริหารงาน โดยมีการกํ ากับ ติดตาม การประเมินคุณภาพและมาตรฐานจากรัฐ 
โดยมแีนวปฏบิตัเิชนเดยีวกบัสถาบนัอดุมศกึษาของรฐั เพือ่ใหเกดิความคลองตวั มเีสรภีาพทางวชิาการ
และรัฐควรตองสนบัสนนุใหเอกชนสามารถเขามารวมการจดัการศกึษาไดอยางมปีระสิทธิภาพมากขึน้

ดังนั้น ในบทนี้จะกลาวถึงแนวทางการบริหารสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่เปลี่ยนแปลง
ไปจากเดิม เพื่อใหเกิดความเขาใจที่ชัดเจนมากขึ้น ดังนี้

                                                          
1 “มาตรา 45 ใหสถานศึกษาเอกชนจัดการศึกษาไดทุกระดับและทุกประเภทการศึกษาตามที่กฎหมาย

กํ าหนด โดยรัฐตองกํ าหนดนโยบายและมาตรการที่ชัดเจนเกี่ยวกับการมีสวนรวมของเอกชนในดานการศึกษา
    การกํ าหนดนโยบายและแผนการจัดการศึกษาของรัฐของเขตพื้นที่การศึกษา หรือขององคกรปกครอง

สวนทองถิ่น ใหคํ านึงถึงผลกระทบตอการจัดการศึกษาของเอกชน โดยใหรัฐมนตรีหรือคณะกรรมการเขตพื้นที่
การศกึษา หรอืองคกรปกครองสวนทองถิน่ รบัฟงความคดิเหน็ของเอกชนและประชาชนประกอบการพจิารณาดวย

 ใหสถานศกึษาของเอกชนทีจ่ดัการศกึษาระดบัปรญิญาด ําเนนิกจิการไดโดยอสิระ สามารถพฒันาระบบ
บริหารและการจัดการที่เปนของตนเอง มีความคลองตัว มีเสรีภาพทางวิชาการ และอยูภายใตการกํ ากับดูแล     
ของสภาสถานศึกษา ตามกฎหมายวาดวยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน”
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3.1  ดานการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน

3.1.1 การจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน2

มาตรา 10 แหงพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 ไดกํ าหนด
เรือ่งการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน

กฎกระทรวง เร่ือง การก ําหนดหลกัเกณฑ วธีิการและเงือ่นไขการขอรบัใบอนญุาต
และการออกใบอนุญาตใหจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2549

“อาศัยอํ านาจตามความในมาตรา 7 และมาตรา 10 แหงพระราชบัญญัติสถาบัน
อุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 รัฐมนตรวีาการกระทรวงศึกษาธิการโดยคํ าแนะนํ าของคณะกรรมการ
การอดุมศึกษาออกกฎกระทรวงไวดังตอไปนี้
  ขอ 1 กฎกระทรวงนี้ ใหใชบงัคบัตัง้แตวนัถัดจากวนัประกาศในราชกจิจานเุบกษา
เปนตนไป
    ขอ 2 ผูใดประสงคจะขอใบอนญุาตใหจดัตัง้สถาบนัอดุมศกึษาเอกชน ใหยืน่ค ําขอ
ตามแบบ รกอ. 01 ทายกฎกระทรวงนี้ พรอมทั้งแนบเอกสารหลักฐานดังตอไปนี้

(1) โครงการจดัตัง้สถาบนัอดุมศกึษาเอกชน ซ่ึงอยางนอยจะตองมรีายละเอยีด
ตามมาตรา 11 และการจัดการศึกษาความเปนไปไดในการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชนตามขอ 3

(2) ขอกํ าหนดของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนตามมาตรา 11
(3) เอกสารแสดงการเปนเจาของกรรมสทิธิใ์นทีด่นิ ทีจ่ะใชเปนทีจ่ดัตัง้สถาบนั

อุดมศกึษาเอกชน หรือเอกสารแสดงการโอนสิทธิ์ในการเชาที่ดินจากสวนราชการตามมาตรา 12
(4) สํ าเนาทะเบียนบานของผูรับใบอนุญาต
(5) รูปถายของผูขออนุญาต หรือผูมีอํ านาจลงชื่อแทนนิติบุคคลตาม (9) 

คร่ึงตัว หนาตรง ไมสวมหมวก ขนาด 5-6 ซม.
(6) สํ าเนาใบสํ าคัญแสดงการจดทะเบียนของนิติบุคคล
(7) สํ าเนาหนงัสอืบริคณหสนธิ หรือขอบงัคบัของนติบิคุคลทีข่ออนญุาตจดัตัง้
(8) หนงัสือรับรองจากนายทะเบียนนิติบุคคลที่ขออนุญาตจัดตั้ง
(9) หนังสือแสดงวา เปนผูไดรับมอบหมายใหดํ าเนินการแทนนิติบุคคล  

ผูขออนุญาต
                                                          

2 “มาตรา 10 การจัดต้ังสถาบันอุดมศึกษาเอกชนตามมาตรา 9 ตองไดรับใบอนุญาตจากรัฐมนตรี
โดยคํ าแนะนํ าของคณะกรรมการการขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาต ใหเปนไปตามหลักเกณฑ
วิธีการ และเงื่อนไขที่กํ าหนดในกฎกระทรวง”
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(10) รายช่ือบคุคลซึง่ประสงคจะแนะนํ าให รัฐมนตรีแตงตั้งเปนกรรมการ
สภาสถาบนัตามมาตรา 28 (1) (2) รวมทัง้ประวตัยิอ สํ าเนาทะเบยีนบาน และรูปถายครึง่ตวั หนาตรง
ไมสวมหมวก ขนาด 5 x 6 ซม. ซ่ึงถายมาแลวไมเกินหกเดือน จํ านวนคนละสามรูป

เอกสารหลักฐานตาม (6) (7) และ (8) ถาไดมีการเปลี่ยนแปลงขอความ
เปนอยางอื่นเมื่อใด ก็ใหแจงการเปลี่ยนแปลงนั้นดวย

ขอ 3 ผูขอรบัใบอนญุาตจดัตัง้ จะตองจดัใหมกีารศกึษาความเปนไปไดในการจดัตัง้
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน ในเรื่องตอไปนี้

(1) จํ านวนของผูที่จะมีโอกาสเขาเรียนในระดับอุดมศึกษาของจังหวัด 
กลุมจังหวัดและของประเทศ

(2)  สาขาวชิาทีเ่ปดสอนสอดคลองกบัแผนพฒันาของภมูภิาคและประเทศ
(3) ความพรอมดานสาธารณูปโภคในพื้นที่ที่จะจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษา

เอกชน ไดแก ระบบไฟฟา นํ้ าประปา ถนน และระบบการสื่อสาร
ขอ 4 ใบอนุญาตใหจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ใหใชแบบ รกอ. 02        

ทายกฎกระทรวงนี้
ขอ 5 ภายในกํ าหนดหกเดือนนับแตวันที่ไดรับใบอนุญาต ผูรับใบอนุญาต      

จะตองด ําเนินการตามโครงการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชนตามขอ 2 (1) และตองแสดงหลักฐาน
ตอสํ านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาวาไดเร่ิมดํ าเนินการตามโครงการนั้นแลว”

การศึกษาความเปนไปไดของจํ านวนผูที่มีโอกาสในการเขาเรียนตอในระดับ
อุดมศึกษานั้นมีความจํ าเปนอยางยิ่ง เนื่องจากนักเรียนมัธยมปลายทั้งหมดของจังหวัดที่จะจัดตั้ง
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนและพื้นที่ใกลเคียงไมจํ าเปนเสมอไปที่จะมีโอกาสเขาเรียนตอในระดับ
อุดมศกึษา เพราะการศกึษาระดบัมธัยมปลายเปนการเรยีนภาคบงัคบัทีรั่ฐตองสนบัสนนุใหประชาชน
ทกุคนอยูแลว ดังปรากฎในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ไดแก

“มาตรา 43 บุคคลยอมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไมนอยกวา 
12 ป ทีรั่ฐจะตองจัดใหอยางทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย

การจัดการศึกษาอบรมของรัฐตองคํ านึงถึงการมีสวนรวมขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ินและเอกชน ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ

การจดัการศกึษาอบรมขององคกรวชิาชพีและเอกชนภายใตการกํ ากับดูแลของรัฐ
ยอมไดรับความคุมครอง ทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติ”
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แตการศกึษาระดบัอดุมศกึษาผูทีจ่ะเขาเรยีนจะตองค ํานงึถึงความพรอมในดานตางๆ
ไมวาจะเปนการเงิน การเดินทาง การหาที่พักอาศัยหลักสูตรตางๆ ที่เหมาะสมกับความตองการ  
ของผูเรียน ฯลฯ ดังนั้นผูขอรับใบอนุญาตจัดตั้งจึงตองศึกษาถึงจํ านวนของผูมีโอกาสเขาเรียนตอ  
ใหรอบคอบ ถาศึกษาไมดีเมื่อกอตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแลวอาจจะไมมีผูมาเขาเรียน ทํ าให
การบรหิารงานของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนขาดทุนได แมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่จัดตั้งขึ้นแลว
บางแหงก็ตองเผชิญกับปญหาจํ านวนนักศึกษานอยกวาที่คาดการณเอาไว ทํ าใหการบริหารงาน    
ไมคลองตัวจึงตองหาวิธีไปเกณฑนักเรียนในทองที่ตางจังหวัดมาเรียน โดยจะมีขอเสนอเพื่อจูงใจ 
เชน ใหทนุเรยีนฟร ีมทีีพ่กัอาศยัใหภายในสถาบนั ฯลฯ แตสถาบนัอดุมศกึษาเอกชนบางแหงไมสามารถ
ปฏิบัติไดตามที่ไดใหขอเสนอไป จึงสงผลใหสํ านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเขาไปแกไข
ปญหาที่เกิดขึ้น

สํ าหรับหลักสูตรสาขาวิชานั้น ควรจะตองสอดคลองกับแผนพัฒนาภูมิภาค 
ประเทศ ในตางจงัหวดันกัเรยีนอาจจะมคีวามสนใจในสาขาวชิาทีใ่กลเคยีงกบัพืน้ฐานของครอบครวั
เชน การเกษตร การสอนหนังสือ ซ่ึงผูรับใบอนุญาตควรจะตระหนักถึงความตองการในทองถ่ินใหดี 
แตทัง้นีจ้ะตองคํ านึงถึงแผนพัฒนาประเทศวาตองการกํ าลังคนในดานใดประกอบดวย โดยแนวโนม
ของประเทศไทยตองการพึ่งพาตนเองใหมากที่สุด ไมวาจะเปนภาคการเกษตร ภาคอุตสาหกรรม 
ซ่ึงในภาคอุตสาหกรรมจํ าเปนตองมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย ซ่ึงนักศึกษาจํ าเปนตองมีทักษะในการใช
เทคโนโลยีเหลานั้นดวย สถาบันจึงตองลงทุนในเครื่องมือตางๆ เปนจํ านวนเงินที่คอนขางมาก      
จึงตองเก็บคาหนวยกิตในวิชาเหลานั้นคอนขางแพงดวย แตจะตองคํ านึงดวยวานักศึกษาในสถาบัน
จะมคีวามสามารถในการชํ าระคาเลาเรียนหรือไมดวย ถานักศึกษาไมมีเงินจายสถาบันก็อาจจะมีทุน
ใหเรียนฟรีสํ าหรับนักศึกษาเรียนดีแตขาดแคลนทุนทรัพย ดังนั้นการเปดสาขาวิชานอกจากจะตอง
สอดคลองกบัแผนพฒันาภมูภิาคและแผนพฒันาประเทศแลว ตองค ํานงึถึงความตองการของนกัศกึษา
และความตองการของตลาดแรงงานในเขตนั้นๆ ดวย

ความพรอมดานสาธารณูปโภคมีความสํ าคัญอยางยิ่ง เพราะการเรียนการสอน  
จ ําเปนตองมีระบบสาธารณูปโภคที่สํ าคัญ ไดแก ไฟฟา  นํ้ าประปา ถนน  การสื่อสาร โดยทั้งหมด  
ที่กลาวมาจะตองมีความพรอมในการใชงานไดตลอดเวลาและมีคุณภาพ เนื่องจากสถาบันมีคนอยู
เปนจ ํานวนมาก ทั้งอาจารย เจาหนาที่ และนักศึกษา ถาขาดอยางใดอยางหนึ่งไปการเรียนการสอน  
ก็คงไมสามารถบรรลุวัตถุประสงคได ดังนั้นสถานที่ที่จะใชจัดตั้งนั้น ผูขอรับใบอนุญาตจะตอง
พิจารณาหาพื้นที่ที่เหมาะสมในทางกายภาพ เพื่อใหการเรียนการสอนมีคุณภาพและไดมาตรฐาน    
ทีสํ่ านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษากํ าหนดดวย
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3.1.2 ขอกํ าหนดของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ในการขอรับใบอนุญาตจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ผูขอรับใบอนุญาต    

ตองจัดทํ าขอกํ าหนดมาพรอมกับโครงการจัดตั้งดวยตามพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
พ.ศ. 2546 มีการกํ าหนดขอกํ าหนดแตกตางจากเดิมไปเล็กนอย ดังนี้3

ตามมาตรา 11 นั้น มีประเด็นที่สํ าคัญ คือ ในวรรคทายบัญญัติวา “การแกไข    
ขอกํ าหนดของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนตามวรรคสองตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 
เวนแต (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) และ (15) ใหไดรับความเหน็ชอบจากสภาสถาบนั และตองแจง
ใหคณะกรรมการทราบภายในสามสิบวันนับแตวันที่สภาสถาบันใหความเห็นชอบ” หมายความวา 
ขอก ําหนดตัง้แตขอ 1-7 หากสถาบนัอดุมศกึษาเอกชนจะแกไขเปลีย่นแปลงใดๆ ตองไดรับความเหน็ชอบ

                                                          
3 “มาตรา 11 ในการขอรับใบอนุญาต ผูขอรับใบอนุญาตตองเสนอโครงการจัดต้ังขอกํ าหนดและสาขา

วิชาที่จะเปดสอนมาพรอมกับคํ าขอดวย
ขอกํ าหนดของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนตามวรรคหนึ่ง อยางนอยตองมีรายการดังตอไปนี้
(1) ช่ือและประเภท
(2) วัตถุประสงค
(3) ที่ต้ังและแผนผังแสดงบริเวณและอาคาร
(4) รายละเอียดเกี่ยวกับที่ดินตามมาตรา 12
(5) ทุนจากผูขอรับใบอนุญาตและโครงการใชจาย
(6) ตรา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ
(7) ครุยวิทยฐานะและเข็มวิทยฐานะ
(8) โครงการจัดการศึกษาและอุปกรณหลักในการจัดการศึกษา
(9) โครงการจัดหาและพัฒนาผูบริหาร คณาจารยและเจาหนาที่
(10) หลักสูตร การสอน และการวัดผลการศึกษา
(11) อัตราคาเลาเรียน คาบํ ารุง และคาธรรมเนียมตางๆ
(12) วิธีการรับนักศึกษาและใหนักศึกษาพนสภาพ
(13) เครื่องแบบนักศึกษาหรือการแตงกายของนักศึกษา
(14) การกํ าหนดตํ าแหนง คุณสมบัติของผูบริหาร คณาจารยและเจาหนาที่ การกํ าหนดอัตราเงินเดือน

คาสอน คาชดเชย คาตอบแทน หลักเกณฑการจางและเลกิจาง และสวสัดกิารของผูบรหิาร คณาจารย ผูชวยอาจารย
และเจาหนาที่ (11) อัตราคาเลาเรียน คาบํ ารุง

(15) รายการอื่นตามที่กํ าหนดในกฎกระทรวง
การแกไขขอกํ าหนดของสถาบนัอดุมศกึษาเอกชนตามวรรคสอง ตองไดรบัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการ

เวนแต (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) และ (15) ใหไดรบัความเหน็ชอบจากสภาสถาบนั และตองแจงใหคณะกรรมการ
ทราบภายในสามสิบวันนับแตวันที่สภาสถาบันใหความเห็นชอบ”
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จากคณะกรรมการการอุดมศึกษากอน เพราะเปนเรื่องสํ าคัญและมีผลกระทบตอตัวสถาบันและ   
นกัศกึษาโดยตรง ซ่ึงควรจะไดเสนอใหคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาใหความเห็นชอบกอน  
โดยจะอธิบายเหตุผลของการบัญญัติไวเชนนี้

(1) ช่ือและประเภท
การเปลี่ยนชื่อหรือเปลี่ยนประเภทจากวิทยาลัย สถาบัน เปนมหาวิทยาลัย 

เปนเรื่องสํ าคัญ เพราะบุคคลภายนอกรับทราบวาปจจุบันสถาบันมีช่ือวาอะไร และเปนสถาบัน  
อุดมศึกษาเอกชนประเภทไหน ผูที่สนใจสถาบันแหงนั้นก็จะศึกษาจากชื่อและประเภทของสถาบัน
เปนหลัก ถาจะเปลีย่นประเภทตองพจิารณาตามรางกฎกระทรวงวาดวยการขออนญุาตและการอนญุาต
ใหเปลีย่นประเภทของสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน พ.ศ. …. ประกอบดวย ถาไมเขาเงือ่นไขตามทีก่ ําหนด
ในกฎกระทรวงก็จะไมสามารถเปลี่ยนประเภทได ดังนั้นจึงตองเสนอการแกไขใหคณะกรรมการ
การอดุมศกึษาพิจารณาถึงความพรอมและศักยภาพในการเปลี่ยนประเภทดวย

(2) วัตถุประสงค
วตัถุประสงคของแตละสถาบัน อาจจะมีความแตกตางกันไปบาง แตตองอยู

ในกรอบทีก่ ําหนดในมาตรา 8 “สถาบันอุดมศึกษาเอกชนเปนสถานศึกษาและวิจัย มีวัตถุประสงค
ในการใหการศกึษา สงเสรมิวทิยาการและวชิาชพีช้ันสงู ท ําการสอน ท ําการวจิยั ใหบริการทางวชิาการ
แกสังคม และทํ านุบํ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ” วัตถุประสงคของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
มคีวามคลายคลึงกับสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ เชน รางพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ...…. 
“มาตรา 7 ใหมหาวิทยาลัยเปนสถาบันการศึกษาและการวิจัย มีวัตถุประสงคใหการศึกษา ดํ าเนินการ
และสงเสรมิงานวจิยัเพือ่สรางและพฒันาองคความรูและเทคโนโลย ี ใหบริการทางวชิาการ ท ํานบุ ํารงุ
ศลิปะ วฒันธรรม และการกฬีา รวมทัง้การสนบัสนนุกจิกรรมของรฐัและทองถ่ิน และการมสีวนรวม
ในการพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดลอม”4

ดังนั้น ถาจะมีการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค ตองเสนอใหคณะกรรมการ 
การอดุมศกึษาพจิารณาวาวตัถุประสงคทีเ่ปลีย่นแปลงไปนัน้ยงัเปนไปเพือ่การจดัการศกึษาขัน้อดุมศกึษา
หรือไม

(3) ทีต่ัง้และแผนผังแสดงบริเวณและอาคาร
เมือ่สถาบนัด ําเนนิการไปไดระยะหนึง่ อาจมกีารเปลีย่นแปลงในเรือ่งของทีต่ัง้

และแผนผัง โดยอาจจะมีการกอสรางอาคารเพิ่มเติมเพื่อใหสอดคลองกับสถานการณที่เปลี่ยนแปลง 
ซ่ึงมีความสํ าคัญมากเพราะจะตองพิจารณาวาถูกตองตามหลักการกอสรางหรือไม ถาอาคารไมมี

                                                          
4 รางพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ....

DPU



55

ความมัน่คงแขง็แรงจะสงผลกระทบตอบคุคลทีอ่ยูภายในสถาบนัได หรือบางสถาบนัอาจจะเปลีย่นแปลง
สถานที่ตั้งไปเลยก็ได และตองมีการกอสรางอาคารใหมเพื่อรองรับการเรียนการสอน ดังนั้น       
ควรตองมกีารตรวจสอบใหชัดเจนโดยผูเชีย่วชาญทางดานวศิวกรรม ทัง้นีเ้พือ่ประโยชนของบคุคลตางๆ
ภายในสถาบัน

(4) รายละเอียดเกี่ยวกับที่ดินตามมาตรา 125

มาตรา 12 เปนเรือ่งของทีด่นิทีจ่ะใชจดัตัง้สถาบนัอดุมศกึษาเอกชน ซ่ีงผูขอรบั
ใบอนุญาตจะตองเปนผูมีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน หรือ มีหลักฐานวาจะสามารถโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดิน
ใหแกสถาบันไดเมื่อไดรับใบอนุญาตจัดตั้งแลว หรือถาเชาที่ดินจากหนวยงานของรัฐ จะสามารถ
โอนสิทธิตามสัญญาเชาที่ดินใหแกสถาบันได ทั้งนี้ภายใตเวลาตามมาตรา 16

สถาบันอุดมศึกษาเอกชนจํ าเปนอยางยิ่งที่จะตองมีที่ดินเปนกรรมสิทธิ์    
ของตนเองเพื่อกอสรางอาคารสํ าหรับการเรียน การสอน กิจกรรมสันทนาการตางๆ เพื่อจะไดบรรลุ
วัตถุประสงคของการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ดังนั้นที่ดินจะตองมีความแนนอน ถาที่ดิน 
ไมใชกรรมสิทธิ์ของสถาบัน การดํ าเนินการตางๆ จะอยูภายใตความไมแนนอน ซ่ึงจะสงผลกระทบ
ตอสถาบันอุดมศึกษาเอกชนนั้นอยางหลีกเลี่ยงไมได ดังนั้นคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงตองให
ความสํ าคัญกับเรื่องของที่ดินเปนพิเศษ ถาไมมีที่ดิน การเรียน การสอน ก็คงไมสามารถสํ าเร็จลุลวง
ไปได

(5) ทนุจากผูขอรับใบอนุญาตและโครงการใชจาย
โดยทุนจากผูรับใบอนุญาตเปนทุนเริ่มตนสํ าหรับใชจายในการบริหารงาน

ของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน เนื่องจากระยะแรกสถาบันยังไมมีรายไดเปนของตนเอง จึงตองพึ่งเงิน
ทุนจากผูขอรับใบอนุญาต และโครงการใชจายวาจะใชในดานใดบาง และเมื่อไดรับจัดตั้งแลว
กฎหมายกก็ ําหนดใหเปนไปตาม “หมวด 5 ทรัพยสินและการบัญชี”  ซ่ึงจะมีการเคลื่อนไหวของทุน
และกองทนุตางๆ ของสถาบนัอยูตลอดเวลา และถามกีารเปลีย่นแปลงไปจากทีก่ฎหมายก ําหนดกจ็ ําเปน

                                                          
5 “มาตรา 12 ผูขอรับใบอนุญาตตอง
(1) เปนผูมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินที่จะใชเปนที่จัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
(2) เปนผูมีหลักฐานแสดงใหเห็นวา เมื่อไดรับใบอนุญาตแลวจะสามารถโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดิน

ใหแกสถาบันอุดมศึกษาเอกชนไดภายในกํ าหนดเวลาตามมาตรา 16 หรือ
(3) เปนผูเชาที่ดินจากสวนราชการหรือหนวยงานของรัฐ ซึ่งมีหลักฐานแสดงใหเห็นวา เมื่อไดรับ

ใบอนุญาตแลวจะสามารถโอนสิทธิตามสัญญาเชาที่ดิน  ดังกลาวใหแกสถาบันอุดมศึกษาเอกชนไดภายใน
กํ าหนดเวลาตามมาตรา 16

ที่ดินตามวรรคหนึ่งตองมีลักษณะและเนื้อที่ตามที่กํ าหนดในกฎกระทรวง”
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ตองเสนอใหคณะกรรมการการอดุมศกึษาพจิารณาใหความเหน็ชอบกอน เพราะเงนิคอืปจจยัทีสํ่ าคญัมาก
ในการดํ าเนินกิจการของสถาบัน

(6) ตรา เครื่องหมายหรือสัญลักษณ
ตรา เครือ่งหมายหรอืสัญลักษณ เปนสิง่ทีแ่สดงออกถงึเอกลกัษณของสถาบนั

ใหสังคมภายนอกไดทราบ ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ เครื่องหมายใหแตกตางไปจากเดิม     
นั่นหมายถึงเอกลักษณของสถาบันไดเปลี่ยนแปลงไปแลว จึงตองใหคณะกรรมการการอุดมศึกษา
เห็นชอบ

(7) ครุยวทิยฐานะและเข็มวิทยฐานะ
ครุยวทิยฐานะและเข็มวิทยฐานะ  เปนเครื่องหมายที่ใชสํ าหรับพิธีประสาท

ปริญญาบัตร และกฎหมายไดกํ าหนดใหสถาบันอุดมศึกษาเอกชนตองกํ าหนดครุยวิทยฐานะและ
เขม็วทิยฐานะใหเปนไปตามรางกฎกระทรวง การกํ าหนดลักษณะ ชนิด ประเภท และสวนประกอบ
ของครยุวทิยฐานะและเขม็วทิยฐานะดวย ดงันัน้ถาสถาบนัไหนจะก ําหนดครยุวทิยฐานะและเขม็วทิยฐานะ
ใหแตกตางไปจากเดิม ก็ตองเสนอใหคณะกรรมการการอุดมศึกษาใหความเห็นชอบดวย

สํ าหรับขอกํ าหนด ขอ 8-15 ใหเปนอํ านาจของสภาสถาบันในการพิจารณา
ใหความเหน็ชอบและตองแจงใหคณะกรรมการการอดุมศกึษาทราบภายใน 30 วนั นบัแตวนัทีส่ภาสถาบนั
ใหความเหน็ชอบเหตผุลทีใ่หเปนอ ํานาจของสภาสถาบนั เนือ่งจากขอ 8-15 เปนเรือ่งเกีย่วกบัการเรยีน
การสอน อุปกรณการศึกษา การจัดหาและพัฒนาผูบริหาร คณาจารย และเจาหนาที่ของสถาบัน   
การเก็บคาเลาเรียน คาบํ ารุงและคาธรรมเนียมการศึกษา การรับนักศึกษา เครื่องแบบนักศึกษา     
การก ําหนดตํ าแหนง คุณสมบัติและอัตราเงินเดือนของบุคลากรในสถาบัน

3.1.3 ลักษณะเนื้อท่ีท่ีดิน
โดยกฎกระทรวงมีการกํ าหนดดังนี้
“1. ทีด่นิส ําหรบัจดัตัง้สถาบนัอดุมศกึษาเอกชน จะตองมเีนือ้ทีต่ามเกณฑทีก่ ําหนด

ดังตอไปนี้
(1) วทิยาลัยหรือสถาบัน ตองมีเนื้อที่ไมนอยกวา 10 ไร
(2) มหาวทิยาลัย ตองมีเนื้อที่ไมนอยกวา 100 ไร
ในกรณทีีผู่ขอรับใบอนญุาตสามารถจดัการศกึษาไดโดยใชเทคโนโลยใีนการศกึษา

ตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากํ าหนด อาจรองขอตอคณะกรรมการการอุดมศึกษา
เพือ่ขออนมุตัใิหจัดตั้งในที่ดินที่มีเนื้อที่นอยกวาที่กํ าหนดตามวรรคหนึ่งก็ได
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2. ที่ดินสํ าหรับจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชนตามที่กํ าหนดในขอ 1 จะตอง
เปนทีด่นิทีต่ดิตอเปนผืนเดยีวกนั ในกรณทีีท่ีด่นิมไิดมพีืน้ทีต่ดิตอเปนผืนเดยีวกนั ตองมกีารเชือ่มโยง
ตดิตอถึงกนัในลกัษณะทีไ่มเปนอปุสรรคตอการจดัการศกึษา และสามารถจดักจิกรรมทางการศกึษาได
โดยสะดวก

3. สถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่เปดสอนสาขาวิชาทางดานการเกษตร นอกจาก
จะตองมทีีด่นิตามทีก่ ําหนดในขอ 1 แลว จะตองมทีีด่นิส ําหรับฝกงานอกีไมนอยกวา 150 ไร โดยจะเปน
ทีด่นิทีต่ดิตอเปนผืนเดียวกันกับที่กํ าหนดในขอ 1 ก็ได”

ตามกฎหมายใหมกํ าหนดเนื้อที่ที่ดินโดยแบงตามประเภทของสถาบัน คือ 
มหาวทิยาลยั วิทยาลัย สถาบัน โดยวิทยาลัยและสถาบันมีไมนอยกวา 10 ไร และมหาวิทยาลัย         
มไีมนอยกวา 100 ไร  และถามสีาขาทางดานเกษตรตองมทีีด่นิเพิม่อีกไมนอยกวา 150 ไร โดยจะตดิตอ
กับที่ดินผืนเดิมหรือไมก็ได กรณีที่ดินไมติดตอกัน ตองสามารถเชื่อมโยงถึงกันไดและไมเปน
อุปสรรคตอการจัดการศึกษา จึงเปนเรื่องที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาจะตองพิจารณาใหรอบคอบ
วาจะสามารถใชที่ดินที่ไมติดตอกันใหเกิดประโยชนสูงสุดไดหรือไม โดยแนวโนมของสถาบัน
อุดมศกึษาจะมทีีด่ินที่ไมติดตอเปนผืนเดียวกันมากขึ้น โดยเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานครที่หาพื้นที่
ผืนใหญไดยากขึ้นทุกขณะ ดังนั้นกฎกระทรวงดังกลาวมีความสํ าคัญตอการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษา
เอกชนมากพอสมควร เพราะเปนเงือ่นไขทีก่ฎหมายก ําหนด จงึควรศกึษาวาจ ํานวนเนือ้ทีท่ีก่ ําหนดนัน้
มคีวามเหมาะสมมากนอยเพียงใด

3.1.4 การเปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน6

เมือ่ไดรับอนุญาตใหจัดตั้งเปนมหาวิทยาลัยแลวก็คงไมมีปญหาแตอยางใด แตถา
จดัตัง้เปนวทิยาลยัหรือสถาบนั เและเมือ่มคีวามตองการทีจ่ะเปลีย่นประเภทเปนมหาวทิยาลยักจ็ะตอง
พิจารณาจากรางกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตใหเปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน พ.ศ. …. โดยมีหลักเกณฑที่สํ าคัญ ดังนี้

                                                          
6 “มาตรา 14 การเปลี่ยนช่ือหรือเปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชนซึ่งไดรับใบอนุญาตใหจัดตั้ง

ตามมาตรา 13 แลว ตองไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากรัฐมนตรีโดยคํ าแนะนํ าของคณะกรรมการ
การขออนุญาตและการอนุญาต ใหเปนไปตาม หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่กํ าหนดในกฎ

กระทรวง”
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“ขอ 1. กอนยืน่เรื่องขอเปลี่ยนประเภทเปนมหาวิทยาลัย วิทยาลัย หรือสถาบัน 
จะตองมีคุณสมบัติเบื้องตน ดังนี้

(1) ตองปฏิบัติตามขอกํ าหนดเดิมโดยครบถวน
(2) ไมมหีลักสตูรสาขาวชิาใด อยูระหวางไดรับการรบัรองมาตรฐานการศกึษา

เปนการเฉพาะรุน
(3) มคีวามมัน่คงทางดานการเงนิและทรพัยสิน มรีะบบการบรหิารจดัการ

และระบบการจดัการการเรยีนการสอนทีส่ะทอนถึงการเปนสถาบนัอุดมศกึษา และมผูีบรหิารทีม่คีวามสามารถ
ในการบริหารสถาบันและบริหารการจัดการเรียนการสอนไดอยางมีคุณภาพ

(4) มศีกัยภาพในการปฏิบัติตามภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย
ขอ 2. สถาบันอุดมศึกษาเอกชนซึ่งไดรับใบอนุญาตตามมาตรา 13 แลว 

ประสงคจะขอเปลี่ยนประเภทใหยื่นคํ าขอตามแบบ รกอ. ………. ทายกฎกระทรวงนี้ พรอมทั้งแนบ
เอกสารหลักฐาน ดังตอไปนี้

(1) โครงการขอเปลีย่นประเภทซึง่อยางนอย จะตองมรีายละเอยีดตามมาตรา 11
(2) การปฏบิัติตามเกณฑที่ไดกํ าหนดไวในขอ 4
(3) ใหแสดงหลกัฐานการมกีรรมสทิธ์ิทีด่นิ หรือสิทธิการเชาทีด่นิใหเปนไป

ตามกฎกระทรวงวาดวยลักษณะและเนื้อที่ดินที่จะใชเปนที่จัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ขอ 3. วทิยาลยัหรือสถาบนัทีข่อเปลีย่นประเภทเปนมหาวทิยาลยั จะตองด ําเนนิการ

ใหเปนไปตามหลักเกณฑที่ไดกํ าหนดไวดังตอไปนี้
3.1 บริเวณที่ดิน

ด ําเนนิการโอนกรรมสทิธ์ิทีด่นิใหแกวทิยาลยัหรือสถาบนัเปนทีเ่รียบรอย
ทัง้นีว้ทิยาลัยหรือสถาบันจะตองจัดใหมีที่ดินตามเกณฑดังตอไปนี้

(1) ตองมีที่ดินที่เปนที่ตั้งวิทยาลัยหรือสถาบันเปนผืนเดียวกัน  
ไมนอยกวา 100 ไร

(2) กรณีที่มีที่ดินเดิมซ่ึงเป นที่ตั้ งของวิทยาลัยหรือสถาบัน         
ตามขอก ําหนดนอยกวา 100 ไร และไมอาจหาที่ดินเพิ่มเติมใหถึง 100 ไรได ใหหาที่ดินแปลงอื่นให
ครบ 100 ไร ภายใตเงื่อนไข ดังนี้

(2.1)  ตองไมเปนปญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการ
(2.2) ตองมโีครงการใชพืน้ทีเ่พือ่การศกึษาของทีด่นิแปลงใหม

ทกุแปลง และแสดงความเชื่อมโยงของการใชที่ดินใหชัดเจน
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(2.3) ตองมอีาคารเรยีนและสิง่ปลกูสรางส ําหรับการจดัการเรยีน
การสอนในปแรกของโครงการทีจ่ะเปนมหาวทิยาลยั โดยจดัใหมโีครงสรางพืน้ฐานดานสาธารณปูโภค
สาธารณปูการ ระบบบ ําบดันํ ้าเสยี และระบบการปองกนัอัคคภียั โดยเปนไปตามกฎหมายทีเ่กีย่วของ

(3)  กรณกีารจดัหาทีด่นิเพิม่เตมิตาม (2) ซ่ึงมทีีต่ัง้สถาบนัเปน 2 แหง
แยกจากกันนั้น ตองมีแผนที่ชัดเจนในการเชื่อมโยงกิจกรรมดานการจัดการเรียนการสอนและ 
ดานวิชาการตางๆ ระหวางพื้นที่ตั้งเดิมกับพื้นที่ตั้งใหม และมีองคประกอบอื่นครบถวนสมบูรณ
ตามเกณฑมาตรฐานการพิจารณาอนุญาตใหสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเปลี่ยนประเภทจากวิทยาลัย
หรือสถาบันเปนมหาวิทยาลัย

(4) ในกรณีที่เปดสอนในสาขาวิชาทางดานการเกษตร ตองมีที่ดิน
สํ าหรับฝกงานอีกไมนอยกวา 150 ไร ซ่ึงอาจจะไมเปนที่ดินผืนเดียวกันกับ (1) - (2) ก็ได

(5)  ในกรณีการเชาที่ดิน ผูรับใบอนุญาตตองโอนสิทธิ์การเชาที่ดิน
ตามขอ 4.1.1 (1) หรือ 4.1.1 (2) โดยปลอดจากภาระผูกพันใดๆ ใหแกมหาวิทยาลัยภายในหกสิบวัน 
นบัแตวนัทีไ่ดรับอนญุาตใหเปลีย่นประเภท เวนแตจะมเีหตจุ ําเปนและรฐัมนตรอีนญุาตใหขยายเวลา
ออกไปไดแตตองไมเกินสามสิบวัน

3.2 อาคาร
3.2.1 บริเวณและอาคารของสถาบันตองเปนเอกเทศ และไมปะปน

กบัสถานศึกษาหรือหนวยงานอื่น
3.2.2 ตองก ําหนดบรเิวณสํ าหรับการกอสราง ใหกวางขวางเพยีงพอ

ทีจ่ะสามารถจัดในเรื่องตอไปนี้ได
(1) สรางอาคารเรยีนเพยีงพอกบัจ ํานวนนกัศกึษาสงูสดุ ทีก่ ําหนด

จะรับ
(2) สรางอาคารอื่นๆ ที่จํ าเปนตอการดํ าเนินการใหการศึกษา

ตามสาขาวชิาทีจ่ะจดัสอนทัง้ในปจจบุนัและในอนาคต เชน อาคารหองสมดุ โรงฝกงาน ตกึอ ํานวยการ ฯลฯ
(3) สรางอาคารอื่นที่จํ าเปนตองมี เพือ่เสริมสรางชีวิตภายใน

สถาบนัระดับอุดมศึกษา เชน สโมสรนักศึกษา หอประชุม โรงฝกกีฬา โรงอาคาร หอพักนักศึกษา 
และบานพักอาจารย ฯลฯ

3.2.3 ตองจดับรเิวณมหาวทิยาลยัใหเพยีงพอส ําหรบักจิกรรมทกุประเภท
กลาวคอื ตองมพีืน้ทีส่วนหนึง่เปนทีเ่รียน อีกสวนหนึง่ส ําหรับเปนพืน้ทีก่จิกรรมอืน่ๆ เชน สนามกฬีา
สถานที่พักผอน กิจกรรมนักศึกษา
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3.3 การจัดการศึกษา
วทิยาลยัหรือสถาบนัทีจ่ะขอเปลีย่นประเภทเปนมหาวทิยาลยั จะตอง

มแีผนงานและโครงการทีจ่ะปฏบิตัภิารกจิชดัเจน สํ าหรบั 5 ปแรกของการเปนมหาวทิยาลยั แผนงาน
แตละปจะตองมีรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดการศึกษา บุคลากร เงินทุน โดยแสดงขอมูลตางๆ      
ตามแบบทีสํ่ านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากํ าหนด และจะตองมีผลการปฏิบัติงานดังตอไปนี้

3.3.1 ดํ าเนินการใหการศึกษา สงเสริมวิชาการและวิชาชีพช้ันสูง 
ท ําการสอน ทํ าการวิจัย ใหบริการทางวิชาการแกสังคม และทํ านุบํ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ 
มาแลว เปนเวลาไมนอยกวา 3 ป โดยผลงานดานการวจิยัตองมคีณุภาพและมาตรฐานเปนทีย่อมรับได
ตามหลักวิชาการดานการวิจัย

3.3.2 ดํ าเนินการใหการศึกษาทั้งระดับปริญญาตรี และระดับ
บัณฑิตศึกษา หรือใหการศึกษาเฉพาะระดับบัณฑิตศึกษา ตองเปดสอนทั้งกลุมสาขาวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี และกลุมสาขาวิชาสังคมศาสตรหรือมนุษยศาสตร โดยในระดับปริญญาตรีเปดสอน
อยางนอย 5 สาขาวิชายอยและในระดับบัณฑิตศึกษาเปดสอนอยางนอย 2 กลุมสาขาวิชาหลัก

3.3.3 จัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป เพื่อใหบริการ
ดานการศึกษาทั่วไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรที่กระทรวงกํ าหนด

3.3.4 ในกรณทีีม่กีารจดัการเรยีนการสอนเฉพาะระดบับณัฑติศกึษา
ตองจดัใหมคีณะวิชาตางๆ ที่เปนหนวยจัดการเรียนการสอนไมนอยกวาหนึ่งคณะวิชา

3.3.5  การปฏบิตัภิารกจิหลักของมหาวทิยาลยั ตองจดัตัง้หนวยงาน
และตองจดัหาบุคลากรที่ปฏิบัติภารกิจหลักและแสดงแผนงานที่ชัดเจน ระยะ 5 ปแรก ทางการสอน 
การวิจัย การใหบริการทางวิชาการแกสังคมและการทํ านุบํ ารุงศิลปวัฒนธรรมของชาติ และจัดตั้ง
หนวยงานตางๆ ในปแรกของการเปดดํ าเนินการ ดังตอไปนี้

(1) หนวยงานพัฒนาการเรียนการสอน
(2) หนวยงานเพือ่ใหบริการทางดานวชิาศกึษาทัว่ไปของการจดัการ

ศกึษาในระดับอุดมศึกษา
(3)  หนวยงานสงเสรมิการวจิยัในสาขาวชิาการและวชิาชพีตางๆ
(4) หนวยงานประกนัคณุภาพเพือ่บรหิาร พฒันาและตดิตาม

การด ําเนินการดานการประกันคุณภาพการศึกษา
(5)  หนวยงานสงเสริมการใหบริการทางวิชาการแกสังคม
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(6) หนวยงานเพือ่การท ํานบุ ํารุงศลิปะและวฒันธรรมของชาติ
ในรปูแบบทีเ่หมาะสม และเสนอแผนการดํ าเนินงานปละไมนอยกวา 5 รายการ พรอมงบประมาณ
ในระยะ 5 ป

3.4 หองสมุด ใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหองสมุดที่คณะกรรมการ 
การอุดมศึกษากํ าหนด

3.5 จ ํานวนอาจารยและนักศึกษา
3.5.1 จ ํานวนอาจารยประจ ําในภาพรวมของมหาวทิยาลยั ตองมสัีดสวน

คณุวฒุิระหวางปริญญาเอก: ปริญญาโท: ปริญญาตรี ไมนอยกวา 2: 6: 2
3.5.2 อัตราสวนอาจารยประจํ าตอนักศึกษาสํ าหรับการจัดการเรียน

การสอนของมหาวิทยาลัยตองมีอัตราสวนอาจารยประจํ าตอนักศึกษารวมทั้งหมดของมหาวิทยาลัย 
ไมนอยกวา 1 ตอ 30 สํ าหรับอัตราสวนอาจารยประจํ าตอนักศึกษาในแตละสาขาวิชาใหเปนไป   
ตามเกณฑมาตรฐานหรอืแนวทางการเปดด ําเนนิการหลกัสูตรสาขาวชิานัน้ๆ และเปนไปตามหลกัเกณฑ
ขององคกรวิชาชีพหรือองคกรอ่ืนที่มีกฎหมายรองรับ

3.5.3 อัตราสวนอาจารยประจํ าตอนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา 
ใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหรือแนวทางการเปดดํ าเนินการระดับบัณฑิตศึกษาในสาขาวิชานั้นๆ

3.5.4 การเปดดํ าเนินการการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี ตองมี
อาจารยประจ ํา ท ําหนาทีห่วัหนาสาขาวชิาและมอีาจารยประจ ําเปนไปตามแนวทางการขอเปดด ําเนนิการ
สาขาวิชาและการพิจารณาหลักสูตรระดับปริญญาตรีในสถาบันอุดมศึกษา

3.5.5 การเปดด ําเนนิการการเรยีนการสอนระดบับณัฑติศกึษา ตองมี
อาจารยประจ ํา ท ําหนาทีห่วัหนาสาขาวชิา และมอีาจารยประจ ําเปนไปตามแนวทางการขอเปดด ําเนนิการ
สาขาวชิาและการพิจารณาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา

3.5.6 ตองระบจุ ํานวนนกัศกึษาเตม็ตามโครงการ 5 ป ของมหาวทิยาลยั
แยกตามสาขาวิชาและระดับการศึกษา

3.5.7 ตองระบจุ ํานวนอาจารยประจ ําทีค่าดวาจะเตม็ตามโครงการ 5 ป
ของมหาวทิยาลัย จํ าแนกตามวุฒิ สาขาวิชาและสถาบันที่สํ าเร็จการศึกษา โดยแสดงแตละปจนเต็ม
ตามโครงการ

3.6 มาตรฐานการรับนักศึกษา การรับนักศึกษาใหเปนไปตามสาขาวิชา
ทีก่ ําหนดในหลักสูตรและเปนไปตามที่ระบุไวในขอกํ าหนด

3.7 การแตงกายของนกัศกึษาชาย - หญิง ใหเปนไปตามทีร่ะบไุวในขอก ําหนด
3.8 การวดัผล ใหเปนไปตามที่ระบุไวในขอกํ าหนด”
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จากหลกัเกณฑการเปลีย่นประเภทจากมหาวทิยาลยัหรือสถาบนัเปนมหาวทิยาลยันัน้
ส่ิงทีม่กีารเปลี่ยนแปลงชัดเจนมากที่สุด คือ ความพรอมทางดานกายภาพ ไดแก จํ านวนเนื้อที่ที่ดิน  
ทีจ่ะตองมเีพิ่มจากเดิม 10 ไร เปน 100 ไร เทากับวาจะตองหาที่ดินเพิ่มอีกไมนอยกวา 90 ไร          
ซ่ึงการจะหาที่ดินในกรุงเทพฯ เปน 100 ไร เปนเรื่องที่ยากมาก สํ าหรับรางกฎกระทรวง ฯ นั้น      
ไดอนุโลมใหหาพื้นที่ที่ไมติดกันได แตตองใหสะดวกตอการจัดการเรียนการสอน มีการเชื่อมโยง 
กจิกรรมดานการจัดการเรียนการสอนระหวางพื้นที่ตั้งเดิมกับพื้นที่ตั้งใหม

3.1.5 การจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง7

เมือ่สถาบนัด ําเนนิการในสถานทีท่ีไ่ดรับการจดัตัง้สกัระยะหนึง่ อาจมคีวามตองการ
ของสถาบนัอุดมศกึษาเอกชนแหงนัน้เอง หรือความตองการของประชาชนทีจ่ะใหสถาบนัอดุมศกึษา
เอกชนไปเปดด ําเนนิการสอนนอกสถานทีต่ัง้เดมิ ซ่ึงเปนการขยายโอกาสทางการศกึษาไดอีกทางหนึง่
โดยไมตองจัดตั้งเปนสถาบันอุดมศึกษาเอกชนขึ้นใหม สํ านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา     
ไดยกรางกฎกระทรวง เร่ือง การจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งตามมาตรา 20 ไว ดังนี้

“1. การขออนุญาตจัดการเรียนการสอนนอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษา
เอกชนใหมรูีปแบบ วธีิการ การขออนญุาตและการอนญุาตตามหลกัเกณฑวธีิการ และเงือ่นไขดงัตอไปนี้

1.1 รูปแบบ วิธีการจัด การขออนุญาตและการอนุญาต ใหดํ าเนินการดังนี้
1.1.1 รูปแบบการจัดการศึกษานอกที่ตั้ง อาจมีรูปแบบ 3 รูปแบบ คือ 

การศกึษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
1.1.2 วธีิการจัด อาจมีวิธีการจัดดังนี้

                         (1) จดัการศกึษาดวยวิธีการเรียนการสอนในชั้นเรียน
(2) จัดการศึกษาทางไกล โดยดํ าเนินการตามประกาศกระทรวง

ศึกษาธิการ เร่ือง แนวปฏิบัติการตามหลักเกณฑและแนวทางการขอเปดและดํ าเนินการหลักสูตร
ระดับปริญญาในระบบการศึกษาทางไกล

                                                          
7 “มาตรา 20 สถาบันอุดมศึกษาเอกชนอาจจัดการศึกษาในสาขาวิชาใดนอกสถานที่ต้ังได รูปแบบ

วิธกีารจดัการขออนญุาตและการอนญุาต ใหเปนไปตามหลกัเกณฑ วิธกีาร และเงือ่นไขทีก่ ําหนดในกฎกระทรวง”
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1.1.3 การขออนญุาตและการอนญุาต ใหสถาบนัอดุมศกึษาเอกชนด ําเนนิการ
ดังนี้

(1) ใหอธิการบดเีสนอขออนญุาตตอสภาสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน
(2) ใหสภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนพิจารณาใหความเห็นชอบ

ในการจดัการสอนนอกสถานที่ตั้งใหเปนไปตามรูปแบบ วิธีการ ตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไข
ทีก่ ําหนดในกฎกระทรวงนี้

(3) เมื่อสภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนใหความเห็นชอบแลว    
ใหอธิการบดีเสนอคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ

(4) ในกรณีที่คณะกรรมการการอุดมศึกษามีขอเสนอแนะใด   
ใหสถาบันอุดมศึกษาเอกชนปรับปรุง แกไข ใหสถาบันปรับปรุง แกไข แลวเสนอผลตอสภาสถาบัน
อุดมศกึษาเอกชนและคณะกรรมการการอุดมศึกษา

2. หลักเกณฑ วธีิการ และเงือ่นไข ในการจดัการศกึษานอกสถานทีต่ัง้มดีงัตอไปนี้
2.1 สถาบนัอดุมศกึษาเอกชน อาจจดัการศกึษาสาขาวชิาใดนอกสถานทีต่ัง้ได

โดยตองเปนสาขาวชิาทีไ่ดจดัการเรยีนการสอนในสถานทีต่ัง้เดมิตามกฎหมายวาดวยสถาบนัอดุมศกึษา
เอกชน และไดรับการรบัรองมาตรฐานการศกึษาแลว โดยจะตองจดัการศกึษาใหมมีาตรฐานเดยีวกนั
และจดัใหมภีาระการสอนเปนไปตามทีก่ ําหนดในกฎกระทรวงการคุมครองการท ํางานและผลประโยชน
ตอบแทนของผูปฏิบัติงานในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน

2.2 สถาบันอุดมศึกษาเอกชน ตองดํ าเนินการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพ
มาตรฐานครบถวนตามเกณฑมาตรฐานหลักของกระทรวงศึกษาธิการ

2.3 วิธีการการจัดการการศึกษานอกสถานที่ สถาบันอุดมศึกษาเอกชน   
ตองจดัการเรยีนการสอนทีเ่นนใหผูเรียนมผีลสัมฤทธิต์ามวตัถุประสงคของหลักสตูรและมกีารประเมนิ
เพือ่พฒันาหลกัสตูรและวธีิการจดัการศกึษาเปนระยะ  ๆ เพือ่คงไวซ่ึงคณุภาพมาตรฐานตามเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ โดยอาจจัดตามขอ 1.1.2

3. เงื่อนไขในการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง
3.1 สถานที่และอาคารที่ใชเพื่อการจัดการศึกษา จะตองมีสภาพแวดลอม   

ที่เหมาะสมตอการจัดการศึกษามีความปลอดภัยและมีส่ิงอํ านวยความสะดวกอยางเพียงพอที่จะจัด
การศกึษาใหไดมาตรฐานที่เหมาะสมครบถวน

3.2 ในกรณทีีเ่ปนการเชาสถานทีแ่ละอาคารเพือ่ด ําเนนิการจดัการศกึษาจะตอง
มสัีญญาเชา และรายละเอยีดเกีย่วกบัการใชสถานทีแ่ละอาคาร พรอมระบรุะยะเวลาเชาและระยะเวลา
ส้ินสุดที่เอื้อตอการจัดการศึกษา
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3.3 สถาบันอุดมศึกษาเอกชนตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ และแนวปฏิบัติ
เกีย่วกบัการพิจารณารับรองมาตรฐานการศึกษาและการพิจารณาประเมินคุณภาพการจัดการ

3.4 สถาบันอุดมศึกษาเอกชนจะตองดํ าเนินการภายในหนึ่งรอยแปดสิบวัน 
นบัแตวันที่ไดรับอนุญาตใหจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งได”

จากรางกฎกระทรวงฯ ดังกลาวขางตน มีแนวปฏิบัติดังนี้
1) รูปแบบและวิธีการจัดการศึกษาตามที่บัญญัติในพระราชบัญญัติการศึกษา

แหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 15 กํ าหนดวาการจัดการศึกษา        
ม ี3 รูปแบบ คือ ในระบบ นอกระบบ และศึกษาตามอัธยาศัย

2) การอนญุาตใหจดัการศกึษานอกสถานทีต่ัง้เปนอํ านาจของสภาสถาบนัเอกชน
แตละแหง แตตองแจงใหคณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบ และถามีขอเสนอแนะ สถาบันแหงนั้น
ตองแกไขและเสนอใหสภาสถาบันและคณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบอีกครั้งหนึ่งดวย

3) หลักเกณฑทีสํ่ าคญัอกีประการ คอื สาขาวชิาใดทีจ่ะจดัการศกึษานอกสถานทีต่ัง้
ตองเปนสาขาวชิาทีไ่ดเปดสอนในสถานทีต่ัง้เดมิและไดรับการรบัรองมาตรฐานการศกึษาจากคณะกรรมการ
การอดุมศกึษาแลว และตองมคีวามพรอมดานอาจารย บคุลากร คนละชดุกบัทีจ่ดัไวในสถานทีต่ัง้เดมิดวย

จากหลกัเกณฑดงักลาว จะเหน็วาการจดัการศกึษานอกสถานทีต่ัง้ตามกฎหมายใหม
มีหลักเกณฑที่รัดกุมมากขึ้น เพราะตองคํ านึงถึงคุณภาพมาตรฐานหลักสูตร และความกาวหนา   
ของการจดัการศกึษาดวย โดยเริม่ตัง้แตวธีิการจดัการเรยีนการสอน ซ่ึงก ําหนดใหท ําไดทัง้ในชัน้เรยีน
และทางไกล ซ่ึงจะเปนทางเลือกสํ าหรับประชาชนมากขึ้น ประกอบกับอํ านาจในการอนุญาตใหจัด
การศึกษานอกสถานที่ตั้งเปนของสภาสถาบันเอง จึงทํ าใหมีความคลองตัวในการบริหารจัดการ   
พอสมควร และเรื่องที่สํ าคัญ คือ หลักสูตรที่จะเปดสอนนอกสถานที่ตั้งนั้น ตองไดรับการรับรอง
มาตรฐานการศกึษาเฉพาะหลกัสตูรนัน้เทานัน้ ไมจ ําเปนตองมสีาขาวชิาอ่ืนทีไ่ดรับการรบัรองมาตรฐาน
การศกึษาอื่นอีก จึงทํ าใหการเปดสอนนอกสถานที่ตั้งงายขึ้น

ปจจุบันสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน มีการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งมากขึน้ 
บางแหงสถาบนัหลักอยูทีก่รงุเทพฯ แตเปดสอนนอกทีต่ัง้ทีต่างจงัหวดั ซ่ึงมทีัง้ขอดแีละขอเสีย คือ

ขอดี (1) ท ําใหเปนการสงเสริมการศึกษาของประเทศ
(2) ท ําใหประชาชนตางจังหวัดสามารถศึกษาระดับอุดมศึกษาไดมากขึ้น
(3) เพิม่ทางเลือกใหประชาชนมากขึ้น
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ขอเสีย คือ คุณภาพการศึกษาอาจจะไมดีเทาที่ควร เนื่องจากบางสาขาวิชามีผูสนใจ     
มาเรยีนมากจงึตองเปดสอนหลายแหง และอาจารยทีไ่ปสอนอาจจะไมไดมาตรฐานตรงตามสาขาวชิา  
และอาจารยมกัจะไมใชชุดเดยีวกบัทีส่อนในสถานทีต่ัง้หลักดวย จงึท ําใหผูเรยีนไดรับความรูทีต่างไป

3.2  ดานการบริหารงานสถาบันอุดมศึกษาเอกชน

การบรหิารงานของสถาบนัอดุมศกึษาเอกชนตามพระราชบญัญตัสิถาบนัอดุมศกึษาเอกชน
พ.ศ. 2546 ไดบัญญัติไว ดังนี้

3.2.1 คณะกรรมการการอุดมศึกษา
พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 ก ําหนดใหคณะกรรมการ

การอดุมศกึษาตามกฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติ ทํ าหนาที่พิจารณาเสนอนโยบาย แผนพัฒนา 
และมาตรฐานการอดุมศกึษาของเอกชนแทนคณะกรรมการสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน โดยคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา มีองคประกอบ ดังนี้

กรรมการโดยตํ าแหนงจากหนวยงานที่เกี่ยวของ ผูแทนองคกรเอกชน ผูแทน
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ผูแทนองคกรวชิาชพี และกรรมการผูทรงคณุวฒุ ิ ซ่ึงมจี ํานวนไมนอยกวา
จ ํานวนกรรมการประเภทอื่นรวมกัน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา มีหนาที่ดังนี้
(1) ใหความเหน็ชอบในกรณทีีพ่ระราชบญัญตันิีก้ ําหนดไวใหไดรับความเหน็ชอบ

จากคณะกรรมการ
(2) เสนอความเห็นหรือใหคํ าแนะนํ าตอรัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวง และ

ประกาศ เพื่อดํ าเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ และเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวกับสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
(3) ใหการรับรองหลักสูตรการศึกษาตามมาตรฐานที่กระทรวงกํ าหนด
(4) ใหความเหน็ชอบเกีย่วกบัการรบัรองมาตรฐานการศกึษาและวทิยฐานะของสถาบนั

อุดมศกึษาเอกชนตามมาตรฐานการศึกษาที่กระทรวงกํ าหนด
(5)  ออกระเบียบ และขอบังคับเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
(6) ปฏิบตังิานอืน่ใดตามทีพ่ระราชบญัญตันิีห้รือกฎหมายอืน่ ก ําหนดใหเปนอ ํานาจ

และหนาที่ของคณะกรรมการ
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อํ านาจหนาที่ดังกลาวขางตน คณะกรรมการการอุดมศึกษามีอํ านาจหนาที่
คลายคลึงกับคณะกรรมการสถาบันอุดมศึกษาเอกชน มีขอแตกตางกันอยูบาง คือ คณะกรรมการ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนมีอํ านาจในการพิจารณาใหความเห็นชอบเกี่ยวกับการเสนอใหปริญญา
กติตมิศกัดิข์องสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน แตอํ านาจดงักลาวในพระราชบญัญตัสิถาบนัอดุมศกึษาเอกชน
พ.ศ. 2546 กํ าหนดใหเปนอํ านาจหนาที่ของสภาสถาบัน ถือวาเปนการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น  
สภาสถาบันมีอํ านาจในการพิจารณาการใหปริญญากิตติมศักดิ์เชนเดียวกับสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ   
แตอยางไรกต็าม อํ านาจหนาทีข่องคณะกรรมการการอดุมศกึษามกีารเปลีย่นแปลงไปจากเดมิไมมากนกั
สถาบนัอดุมศกึษาเอกชนจงึตองอยูภายใตการก ํากบัดแูลของคณะกรรมการการอุดมศึกษาเหมือนเดิม
โดยเฉพาะเรือ่งของหลกัสตูรการศกึษานัน้ ทีส่ถาบนัอดุมศกึษาเอกชนเรยีกรองใหสภาสถาบนัมอํี านาจ
ในการรับรองหลักสูตรที่จะเปดดํ าเนินการไดเอง โดยไมตองเสนอใหคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ใหการรับรองหลักสูตรเชนเดียวกับสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ที่สภาสถาบันไมตองสงหลักสูตร    
ใหคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรองแตใหรับทราบเทานั้น แตการเรียกรองไมประสบผลสํ าเร็จ
สถาบนัอดุมศึกษาเอกชนตองสงหลักสูตรใหคณะกรรมการการอุดมศึกษาใหการรับรองหลักสูตร

3.2.2 องคประกอบของสภาสถาบัน8 ดงันี้
ประเดน็ทีม่คีวามส ําคญั ไดแก พระราชบญัญตัสิถาบนัอดุมศกึษาเอกชน พ.ศ. 2546

ก ําหนดการไดมาของนายกสภา คือ ใหผูขอรับใบอนุญาตเปนผูเสนอชื่อ จะไดผูทรงคุณวุฒิที่ตรงกับ
แนวทางการบริหารสถาบันนั้นๆ เนื่องจากผูรับใบอนุญาตซึ่งเปนผูกอตั้งสถาบันยอมทราบดีวา
สถาบนันัน้ควรเปนไปในแนวทางใด และจะไดเลือกผูทรงคณุวฒุทิีม่ปีระสบการณและความสามารถ
ตรงกบัสถาบนั ดงันัน้การใหผูรับใบอนญุาตเสนอชือ่นายกสภาสถาบนันาจะมคีวามเหมาะสมมากกวา
การเลือกตั้ง เนื่องจากผูรับใบอนุญาตจะพยายามคัดเลือกผูทรงคุณวุฒิที่ไดรับการยอมรับในแวดวง
การศกึษา และมีแนวความคิดในการบริหารงานตรงกับสถาบันมากที่สุด

                                                          
8 “มาตรา 28 ใหมีสภาสถาบันในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแตละแหง ประกอบดวย

(1) นายกสภาสถาบันซึ่งผูรับใบอนุญาตเสนอชื่อ
(2) อธิการบดีเปนกรรมการสภาสถาบันโดยตํ าแหนง
(3) กรรมการสภาสถาบันผูทรงคุณวุฒิจํ านวนไมนอยกวาเจ็ดคนแตไมเกินสิบสี่คน ซึ่งผูรับใบอนุญาต

เสนอชื่อ
(4) กรรมการสภาสถาบันผูทรงคุณวุฒิจํ านวนไมเกินสามคนซึ่งรัฐมนตรีเลือกจากบัญชีรายช่ือ

ผูทรงคุณวุฒิที่คณะกรรมการเห็นชอบ”
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ตามกฎหมายดังกลาว ยังกํ าหนดใหอธิการบดีตองเปนกรรมการสภาสถาบัน
โดยต ําแหนง การบญัญตัเิชนนีม้คีวามเหมอืนกบัมหาวทิยาลยัในก ํากบัของรฐั ทีก่ ําหนดใหอธิการบดี
ตองเปนกรรมการสภามหาวทิยาลยัโดยต ําแหนง ซ่ึงจะสงผลดตีอการบรหิารงานของสถาบนัอดุมศกึษา
เพราะอธิการบดีตองเปนผูบริหารงานสถาบัน ตองรูเรื่องนโยบายการบริหารอยางใกลชิด

3.2.3 คณุสมบัติของกรรมการสภาสถาบัน9

กฎหมายไดใหโอกาสแกผูรับใบอนุญาตในการเปนกรรมการสภาสถาบันได  
เพราะผูรับใบอนญุาตยอมตองการเขามารวมวางนโยบายการบริหารงานของสถาบันที่ตนสรางขึ้นมา
แตกฎหมายหามมิใหผูรับใบอนุญาตเปนนายกสภาสถาบัน อยางไรก็ตามผูรับใบอนุญาตสามารถ
เสนอชื่อนายกสภาสถาบันได อยางนอยก็สามารถคัดเลือกผูที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับแนวทาง  
การบริหารสถาบันนั้นๆ ได

3.2.4 อํ านาจหนาท่ีของสภาสถาบัน10

                                                          
9 “มาตรา 30 กรรมการสภาสถาบัน จํ านวนไมนอยกวากึ่งหนึ่งตองมีสัญชาติไทย
กรรมการสภาสถาบนัตองส ําเรจ็การศกึษาไมต่ํ ากวาระดบัปรญิญาตรแีละตองไมเปนผูมคีวามประพฤติ

เสื่อมเสียหรือบกพรองในศีลธรรมอันดี
ผูรับใบอนุญาตซึ่งเปนบุคคลธรรมดาอาจไดรับแตงตั้งใหเปนกรรมการสภาสถาบันตามมาตรา 28 (3)

หรือ (4) ได แตตองไมมีลักษณะตองหามตามวรรคสอง”
10 “มาตรา 34  สภาสถาบนัมอี ํานาจหนาทีว่างนโยบายและควบคมุดแูลกจิการทัว่ไปของสถาบนัอดุมศกึษา

เอกชน อํ านาจหนาที่เชนวานี้ ใหรวมถึง
(1) อนุมัติแผนพัฒนาของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
(2) ออกขอกํ าหนด ระเบียบ และขอบังคับเกี่ยวกับการดํ าเนินงานในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
(3) จัดสรรทุนออกเปนกองทุนประเภทตาง ๆ และออกขอบังคับเกี่ยวกับการใชจายเงินของกองทุน
(4) อนุมัติแผนการเงิน งบดุล งบการเงินประจํ าปของกองทุนประเภทตาง ๆ
(5) อนุมัติการโอนเงินของกองทุนประเภทหนึ่งไปเปนของกองทุนอีกประเภทหนึ่ง 
(6) อนุมัติการปรับปรุงหลักสูตรการสอนตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการกํ าหนด
(7) อนุมัติการรับนักศึกษา การใหประกาศนียบัตร อนุปริญญา ปริญญา หรือประกาศนียบัตรบัณฑิต
(8) อนุมัติการใหปริญญากิตติมศักดิ์แกผูทรงคุณวุฒิ
(9) อนุมัติการจัดตั้ง ยุบ รวม และเลิกสวนงานภายใน
(10) อนมุติัความรวมมอืทางวชิาการหรอืความรวมมอือืน่กบัสถาบนัการศกึษาหรอืบคุคลใดตามหลกัเกณฑ

ที่คณะกรรมการกํ าหนด
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อํ านาจหนาที่ของสภาสถาบันดังกลาวขางตน มีความคลายคลึงกับอํ านาจหนาที่
ของสภาสถาบันตามพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2522 แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2535 
ประเด็นสํ าคัญที่มีความแตกตางกัน 2 เรื่อง คือ

                                                                                                                                                                     
(11) สนับสนุนใหสถาบันอุดมศึกษาเอกชนมีสวนรวมในการจัดการศึกษาโดยระดมทรัพยากรบุคคล

จากในประเทศและตางประเทศ การนํ าประสบการณ ความรอบรู ความชํ านาญ และภูมิปริญญาของบุคคลดังกลาว
มาใชเพื่อเพิ่มคุณภาพบัณฑิต

(12) อนุมัติการรับหรือการเขาสมทบกับสถาบันการศึกษาในประเทศหรือตางประเทศตามหลักเกณฑ
ที่คณะกรรมการกํ าหนด

(13) พิจารณาเสนอความเห็นตอคณะกรรมการในการแกไขขอกํ าหนดตามมาตรา 11 วรรคสาม
(14) พิจารณาเสนอความเหน็ตอคณะกรรมการเพือ่น ําความกราบบงัคมทลูเพือ่ทรงพระกรณุาโปรดเกลาฯ

แตงตั้งและถอดถอนศาสตราจารยและศาสตราจารยพิเศษ
(15) แตงตัง้และถอดถอนอธกิารบด ีศาสตราจารยเกยีรติคณุ และถอดถอนคณาจารยประจ ําตามมาตรา 97
(16) ใหความเห็นชอบการแตงต้ังและถอดถอนรองอธิการบดี และผูดํ ารงตํ าแหนงเทียบเทา
(17) ใหความเหน็ชอบการแตงตัง้และถอดถอนรองศาสตราจารย รองศาสตราจารยพิเศษ ผูชวยศาสตราจารย

และผูชวยศาสตราจารยพิเศษ
(18) สงเสริมสนับสนุนการศึกษาหรือใหทุนการศึกษาแกผูดอยโอกาสและบุคคลผูมีความสามารถ

พิเศษ
(19) ออกขอบังคับวาดวยการบริหารงานบุคคลของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเกี่ยวกับการกํ าหนด

ตํ าแหนง อัตราเงินเดือน คาจาง คาตอบแทน  สวัสดิการ ประโยชนเกื้อกูลอื่น วินัย หลักเกณฑการจาง และ
การเลิกจางของผูบริหาร คณาจารย ผูชวยอาจารยและเจาหนาที่

(20) พัฒนาความสามารถของคณาจารย บุคลากรและคุณภาพของบัณฑิตเพื่อการผลิตบุคลากร
ที่สอดคลองกับความตองการของประเทศ

(21) สงเสริมการศึกษา การวิจัย การฝกอบรมคณาจารยและบุคลากรใหสอดคลองกับความตองการ
ของชุมชน เพื่อนํ าไปสูการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน

(22) สงเสริมสนับสนุนการผลิตบัณฑิตใหสอดคลองกับความตองการของสถานประกอบการ และ
ประสานความรวมมือทางวิชาการระหวางสถานประกอบการกับสถาบันอุดมศึกษาเอกชน

(23) ใหมีระบบประกันคุณภาพภายในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน โดยใหนักศึกษามีสวนรวม
ในการประเมินคุณภาพสถาบันอุดมศึกษาตามขอบังคับของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน

(24) พิจารณาวิธีที่จะทํ าใหการศึกษา การวิจัย และการฝกอบรมของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
เจริญกาวหนาและมีคุณภาพทางวิชาการยิ่งขึ้น

(25) ปฏิบัติหนาที่อื่นเกี่ยวกับกิจการของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่มิไดระบุใหเปนหนาที่ของผูใด
โดยเฉพาะ”
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1) เร่ืองการปรับปรุงหลักสูตรการสอน
พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 ก ําหนดใหสภาสถาบัน

มอํี านาจหนาทีใ่นการ “อนมุตักิารปรบัปรงุหลักสตูรการสอนตามหลกัเกณฑทีค่ณะกรรมการก ําหนด”
แตพระราชบญัญตัสิถาบนัอดุมศกึษาเอกชน พ.ศ. 2522 แกไขเพิม่เตมิ พ.ศ. 2535 ก ําหนดใหสภาสถาบนั
มอํี านาจหนาที่ “พิจารณาปรับปรุงหลักสูตรการสอนและอุปกรณการศึกษา”

จากการแกไขดังกลาว สภาสถาบันตามกฎหมายใหม มีอํ านาจหนาที่มากขึ้น 
เพราะหลกัสตูรจะตองมกีารแกไขปรบัปรงุตลอดเวลาเพือ่ใหสอดคลองกบัวชิาการ ความรู ทีเ่ปลีย่นแปลงไป  
ถาจะตองเสนอเรื่องการปรับปรุงหลักสูตรการสอนใหคณะกรรมการพิจารณากอนดังเชนที่บัญญัติ
ไวในพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2520 แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2535 กจ็ะไมคลองตัว  
และไมทันตอการเปลี่ยนแปลง ดังนั้น การที่ใหอํ านาจสภาสถาบันในการอนุมัติปรับปรุงหลักสูตร
การสอนจึงเหมาะสมแลว แตทั้งนี้สภาสถาบันจะตองอนุมัติปรับปรุงหลักสูตรภายใตหลักเกณฑ    
ที่คณะกรรมการกํ าหนด จึงเทากับวาคณะกรรมการยังมีบทบาทในการควบคุมคุณภาพหลักสูตร   
ในเบื้องตนเพื่อใหสถาบันอุดมศึกษาเอกชนมีหลักเกณฑในการปรับปรุงหลักสูตรเปนมาตรฐาน
เดยีวกนั ดงันัน้ถาสภาสถาบนัพจิารณาหลกัสูตรทีข่อปรบัปรงุแลววาตรงตามหลกัเกณฑทีค่ณะกรรมการ
ก ําหนด ก็สามารถอนุมัติปรับปรุงหลักสูตรการสอนได

2) เรื่องการใหปริญญากิตติมศักดิ์
พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 ก ําหนดใหสภาสถาบัน

มอํี านาจหนาที่ในการ “อนุมัติการใหปริญญากิตติมศักดิ์แกผูทรงคุณวุฒิ” แตพระราชบัญญัติสถาบัน
อุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2522 แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2535 ก ําหนดใหสภาสถาบันมีอํ านาจหนาที่  
“พจิารณาเสนอการใหปริญญากติตมิศกัดิแ์กบคุคลผูทรงคณุวฒุ ิ เพือ่ขอรบัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการ
สถาบัน”

จากการแกไขดงักลาว สภาสถาบนัตามพระราชบญัญตัสิถาบนัอดุมศกึษาเอกชน
พ.ศ. 2546  สามารถอนมุตักิารใหปรญิญากติตมิศกัดิแ์กบคุคลทีส่ภาสถาบนัเหน็สมควร ซ่ึงพระราชบญัญตัิ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2522 แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2535 ก ําหนดใหสภาสถาบันมีอํ านาจ      
แคเสนอบคุคลผูทรงคณุวฒุทิีเ่หน็สมควรใหปรญิญากติตมิศกัดิเ์ทานัน้ แตอํ านาจในการใหความเหน็ชอบ
เปนของคณะกรรมการสถาบันอุดมศึกษาเอกชน

ดังนั้น การบัญญัติเชนนี้เปนการใหอํ านาจแกสภาสถาบันในการตัดสินใจ
คัดเลือกผูที่เหมาะสมกับปริญญากิตติมศักดิ์ ซ่ึงถือวาเปนความรับผิดชอบโดยตรงทั้งสภาสถาบัน
และสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนวาจะพิจารณาผูที่เหมาะสมและเปนที่ยอมรับแกสังคมไดหรือไม
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3.2.5 การคุมครองการทํ างาน และผลประโยชนตอบแทนของผูปฏิบัติงานในสถาบัน
อุดมศึกษาเอกชน11

บทบญัญตัเิพิม่ขึน้มาใหมทีใ่หความคุมครองแกผูปฏิบัติงานในสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน เนือ่งจากการท ํางานของผูปฏิบตังิานในสถาบนัอดุมศกึษาเอกชนมคีวามแตกตางจากอาชพีอ่ืนๆ
โดยเฉพาะคณาจารย จะมีหนาที่ความรับผิดชอบในการทํ างานแตกตางออกไป ภาระการทํ างาน
ของคณาจารย คือ ช่ัวโมงการสอน ซ่ึงจะตองนํ าเกณฑมาตรฐานของสํ านักงานคณะกรรมการ     
การอุดมศึกษามาเปนตัวกํ าหนดวา อาจารยจะตองสอนกี่ช่ัวโมงในหนึ่งสัปดาห รวมทั้งชั่วโมง      
ในการท ําวจิยั ช่ัวโมงในการท ํางานบรกิารวชิาการ และคณาจารยจะตองเปนตวัอยางทีด่แีกนกัศกึษาดวย
แมจะมปีญหากับผูบริหาร ก็ไมสมควรที่จะมีการชุมนุมประทวงเพื่อเรียกรองตามกฎหมายแรงงาน

ดังนั้น การคุมครองการทํ างานและผลประโยชนตอบแทนของผูปฏิบัติงาน      
ในสถาบนัอดุมศกึษาเอกชนจะตองไดรับผลประโยชนตอบแทนไมนอยกวาทีก่ฎหมายคุมครองแรงงาน
ก ําหนด พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 ยงัก ําหนดตอไปดวยวา การคุมครอง
การทํ างานและผลประโยชนตอบแทนของผูปฏิบัติงานในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ใหเปนไป    
ตามหลกัเกณฑทีก่ ําหนดในกฎกระทรวง การทีก่ ําหนดวาตองออกกฎกระทรวงนัน้ เพือ่เปนหลักประกนั
อีกชั้นหนึ่งวา สถาบันอุดมศึกษาเอกชนจะตองไปออกระเบียบ ขอบังคับเกี่ยวกับคาตอบแทน     
ของผูปฏิบัติงานตามที่กํ าหนดในกฎกระทรวง

การกํ าหนดเชนนี้ จึงนาจะเปนการสรางขวัญและกํ าลังใจใหแกผูปฏิบัติงาน    
ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน อันจะสงผลใหผูปฏิบัติงานมีขวัญและกํ าลังใจปฏิบัติงานเพื่อนักศึกษา
และสถาบันมากขึ้น

                                                          
11 “มาตรา 23 กจิการของสถาบนัอดุมศกึษาเอกชนไมอยูภายใตบงัคบักฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน

และกฎหมายวาดวยแรงงานสัมพันธ ทั้งนี้ ผูปฏิบัติงานของสถาบันอุดมศึกษา เอกชนตองไดรับผลประโยชน
ตอบแทนไมนอยกวาที่กํ าหนดไวในกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน

การคุมครองการทํ างาน และผลประโยชนตอบแทนของผูปฏิบัติงานในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ใหเปนไปตามหลักเกณฑที่กํ าหนดในกฎกระทรวง”
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3.3  ดานวิชาการ

3.3.1 การเปดด ําเนนิการสาขาวชิาเพิม่เตมิ และการรบัรองหลกัสตูรของคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา12

การเปดดํ าเนินการเปนอํ านาจของสภาสถาบันและใหแจงใหคณะกรรมการ   
การอุดมศึกษาทราบภายใน 30 วัน แมจะเปนอํ านาจของสภาสถาบันก็ตาม สถาบันตองปฏิบัติ    
ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากํ าหนดดวย ซ่ึงสํ านักงาน     
คณะกรรมการการอุดมศึกษาไดจัดทํ ารางประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เร่ือง หลักเกณฑ  
วิธีการ และเงื่อนไขการขอเปดดํ าเนินการและการใหความเห็นชอบการเปดดํ าเนินการในสาขาวิชา
ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. …. ดังนี้

“ขอ 1. สถาบนัอดุมศกึษาเอกชนใดประสงคจะเปดสอนสาขาวชิาใดหลงัจากไดรับ
ใบอนุญาตจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน หรือประสงคจะเปดดํ าเนินการในสาขาวิชาใดเพิ่มเติม
จากทีไ่ดรับอนุมัติไวตามมาตรา 11 ใหเสนอโครงการเปดดํ าเนินการสาขาวิชาในสถาบันอุดมศึกษา
เอกชนนั้นตอสภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน เพื่ออนุมัติการรับนักศึกษาและใหความเห็นชอบ     
หลักสูตรการสอนและหรือการเปดหลักสูตรการสอนเพิ่มเติม

ขอ 2. ใหสถาบันอุดมศึกษาเอกชนสงหลักสูตรการสอนที่ผานความเห็นชอบ
จากสภาสถาบนัอุดมศกึษาเอกชนแลว ไปยงัสํ านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษาภายในสามสบิวนั
นบัจากวนัทีส่ภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนใหความเห็นชอบ เพื่อเสนอคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ใหการรับรองหลักสูตร

ขอ 3. สถาบนัอุดมศกึษาเอกชนใดทีไ่ดรับอนมุตัใิหเปดด ําเนนิการในสาขาวชิาใด
แลว หากประสงคจะเปดด ําเนนิการในสาขาวชิานัน้ในระดบัอืน่ ใหด ําเนนิการตามหลกัเกณฑทีก่ ําหนด
ไวในขอ 1 โดยอนุโลม

                                                          
12 “มาตรา 18 การเปดดํ าเนินการในสาขาวิชาใดเพิ่มเติมจากที่ไดรับอนุมัติไวตามมาตรา 11

สถาบันอุดมศึกษาเอกชนจะกระทํ าไดตอเมื่อไดรับความเห็นชอบจากสภาสถาบันและใหแจงคณะกรรมการทราบ
ภายในสามสิบวันนับแตวันที่สภาสถาบันใหความเห็นชอบ

การขอเปดดํ าเนินการ และการใหความเห็นชอบในการเปดดํ าเนินการในสาขาวิชา ใหเปนไป
ตามหลักเกณฑวิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกํ าหนด”
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ขอ 4. การใหความเหน็ชอบในการเปดด ําเนนิการสาขาวชิาของสถาบนัอดุมศกึษา
ใหใชแนวทางการพิจารณาทายประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา ดังนี้

(1) แนวทางการพิจารณาขอเปดดํ าเนินการสาขาวิชา และการพิจารณา
หลักสูตรระดับปริญญาตรีในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ….

(2) แนวทางการพิจารณาขอเปดดํ าเนินการสาขาวิชา และการพิจารณา
หลักสตูรระดับบัณฑิตศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ….”

รางแนวทางการขอเปดด ําเนนิการสาขาวชิาและการพจิารณาหลกัสตูรระดบัปรญิญาตรี
ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. .... มีสาระสํ าคัญ ดังนี้

1. ความตองการกํ าลังคนและความตองการของสังคม
2. ความพรอมและศักยภาพในการเปดดํ าเนินการ
3. แนวทางการพิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตร

3.1 พจิารณาโครงสรางและองคประกอบของหลกัสตูรใหสอดคลองตามเกณฑ
มาตรฐานหลกัสตูรปรญิญาตรขีองส ํานกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา และใหสอดคลองกบัมาตรฐาน
วชิาชีพของหลักสูตรในสาขาวิชาที่เกี่ยวของ

3.2 พิจารณาความสอดคลองของหลักสูตรกับปรัชญาและวัตถุประสงค   
ในการผลิตบัณฑิตแตละสถาบัน

3.3 เนือ้หาสาระของหลกัสตูรเหมาะสมกบัระดบัอดุมศกึษาทนัตอความกาวหนา
ทางวิชาการและวิชาชีพในสาขาวิชานั้นๆ

จากรางแนวทางฯ ดังกลาวพิจารณาแลวพบวา มีประเด็นสาระสํ าคัญที่แตกตาง
ไปจากการขอเปดด ําเนนิการและใหความเหน็ชอบหลักสูตรตามพระราชบญัญตัสิถาบนัอดุมศกึษาเอกชน
พ.ศ. 2522 แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2535 คือ ตามพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2522  
แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2535 สถาบันอุดมศึกษาเอกชนจะเปดดํ าเนินการสาขาวิชาใดๆ ตองไดรับ    
ความเหน็ชอบจากคณะกรรมการสถาบนัอดุมศกึษาเอกชนกอน โดยคณะกรรมการสถาบนัอุดมศกึษา
เอกชนไดแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาการเปดดํ าเนินการหลักสูตรและรับรองมาตรฐานสาขาวิชา
ของสถาบนัอดุมศกึษาเอกชนขึน้มา จ ํานวน 24 คณะ เพือ่พจิารณากลัน่กรองหลกัสตูรตางๆ ใหเปนไป
ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรในแตละระดับ และเสนอใหคณะกรรมการสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ใหความเห็นชอบกอนถึงจะเปดดํ าเนินการได ดังนั้นเทากับวาอํ านาจในการรับรองหลักสูตรและ
อํ านาจในการเปดด ําเนนิการเปนของคณะกรรมการสถาบนัอดุมศกึษาเอกชนเทานัน้ แตตามพระราชบญัญตัิ
สถาบนัอดุมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 บัญญัติไวชัดเจนวา การเปดดํ าเนินการในสาขาวิชาใดเพิ่มเติม 
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สถาบนัอดุมศกึษาเอกชนสามารถกระท ําไดตอเมือ่สภาสถาบนัใหความเหน็ชอบและแจงใหคณะกรรมการ
การอดุมศกึษาทราบภายใน 30 วนั แตทัง้นีต้องปฏิบตัติามหลกัเกณฑการเปดด ําเนนิการทีค่ณะกรรมการ
การอุดมศึกษากํ าหนด

โดยแนวโนมในการรบัรองหลักสตูรของสถาบนัอุดมศกึษาเอกชนนัน้ คงจะไมมี
คณะกรรมการพิจารณาการเปดดํ าเนินการหลักสูตรและการรับรองมาตรฐานการศึกษาสาขาวิชา
ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแลว โดยจะใหเจาหนาที่สํ านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ดํ าเนินการตรวจวิเคราะหวาหลักสูตรที่ผานความเห็นชอบของสภาสถาบันนั้นเปนไปตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรหรือไม โดยเจาหนาที่จะตองวิเคราะหและใหคํ าแนะนํ าแกสถาบันตางๆ และ
เสนอใหคณะอนกุรรมการดานมาตรฐานอดุมศกึษาพจิารณาและเสนอใหคณะกรรมการการอดุมศกึษา
พจิารณาและใหความเห็นชอบหลักสูตรตอไป

จากแนวปฏิบัติข างตน กระบวนการในการใหการรับรองหลักสูตรจะมี       
ความคลายคลึงกันมาก มีประเด็นที่แตกตาง คือ พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2522 
แกไขเพิม่เตมิ พ.ศ. 2535 สถาบนัอดุมศกึษาเอกชนจะเปดด ําเนนิการไดตอเมือ่ไดรับการรบัรองหลักสตูร
จากคณะกรรมการสถาบันอุดมศึกษาเอกชนกอนเทานั้น แตตามพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน พ.ศ. 2546 สถาบันอุดมศึกษาเอกชนสามารถเปดดํ าเนินการไดเลยภายหลังจากสภาสถาบัน
ใหความเหน็ชอบแลว จากความแตกตางนีส้งผลใหสถาบนัอดุมศกึษาเอกชนมคีวามคลองตวัมากขึน้
เพราะสามารถเปดด ําเนนิการไดเองเลย ซ่ึงในอดตีบางหลกัสตูรกวาจะเปดด ําเนนิการไดอาจใชระยะเวลา
เปนป เนือ่งจากหลกัสตูรยงัไมมคีณุภาพทางวชิาการ คณาจารยประจ ํามไีมเพยีงพอ อุปกรณการศกึษา
ทีจ่ ําเปนส ําหรับการเรยีนการสอนยงัมนีอยเกนิไป ฯลฯ ประเดน็ทีสํ่ าคญัอกีประการหนึง่ คอื คณุภาพ
ในทางวิชาการ ตามพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2522 แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2535 
จะมคีณะกรรมการพจิารณาการเปดดํ าเนินการหลักสูตรและการรับรองมาตรฐานการศึกษาสาขาวิชา
ของสถาบนัอดุมศกึษาเอกชนท ําหนาทีพ่จิารณาเนือ้หาของหลกัสตูรใหมคีณุภาพตรงตามสาขาวชิานัน้ๆ  
แตตามพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 เปนอํ านาจของสภาสถาบันที่จะตอง
พิจารณาเนื้อหาของหลักสูตรใหมีคุณภาพตรงตามสาขาวิชาเอง ดังนั้นสภาสถาบันควรจะแตงตั้ง
คณะกรรมการทางดานวิชาการขึ้นมาคณะหนึ่งเพื่อพิจารณาหลักสูตรกอนที่จะเสนอสภาสถาบัน  
ใหความเห็นชอบ
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3.3.2 การรับรองวิทยฐานะของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน13

ขณะนีสํ้ านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา ไดรางกฎกระทรวง เร่ือง การรบัรอง
วทิยฐานะของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2549 เรียบรอยแลว ดังนี้

“ขอ 1. สถาบันจะทํ าการสอนเพื่อใหปริญญาชั้นใด และในสาขาวิชาใดได 
สถาบันนั้นตองไดรับการรับรองวิทยฐานะกอน

ในการยื่นขอรับรองวิทยฐานะตามวรรคแรก สถาบันตองแสดงขอมูล
ศกัยภาพและความพรอมดานกายภาพ ดานวิชาการ ดานการเงิน และดานบริหารจัดการ และปฏิบัติ
ตามภารกิจของสถาบันใหครอบคลุมอยางนอย 4 ภารกิจ คือ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การใหบริการ
ทางวิชาการแกสังคม การทํ านุบํ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และแสดงขอมูลดัชนีตางๆ ตามเกณฑ
มาตรฐานอุดมศึกษา

ขอ 3. การขอรับรองวิทยฐานะใหสภาสถาบันยื่นคํ าขอรับรองวิทยฐานะ     
กอนเปดรับนักศึกษาในหลักสูตรใดๆ และในสาขาวิชาใด

ในการยืน่ขอรบัรองวทิยฐานะตามวรรคหนึง่ ใหสภาสถาบนัใชแบบ รกอ. ...
ทายกฎกระทรวง โดยอาจระบุรายการขอมูลเพิ่มเติมอีกก็ได

ขอ 4. การใหความเห็นชอบการรับรองวิทยฐานะสถาบันใด ใหคณะกรรมการ
พจิารณาประเมินในเชิงปริมาณ คุณภาพและมาตรฐานตามเกณฑมาตรฐานอุดมศึกษา

ในกรณทีีจ่ ําเปน คณะกรรมการอาจแตงตัง้คณะอนกุรรมการเพือ่ท ําหนาที่
พจิารณาดํ าเนินการตามที่คณะกรรมการมอบหมายก็ได

                                                          
13 “มาตรา 54 ปริญญามีสามชั้น คือ
ปริญญาเอก  เรียกวา   ดุษฎีบัณฑิต   ใชอักษรยอ ด.
ปริญญาโท   เรียกวา   มหาบัณฑิต    ใชอักษรยอ ม.
ปริญญาตรี   เรียกวา   บัณฑิต           ใชอักษรยอ บ.
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนจะทํ าการสอนเพื่อใหปริญญาชั้นใด และในสาขาวิชาใดไดเมื่อรัฐมนตรี

โดยคํ าแนะนํ าของคณะกรรมการไดรับรองวิทยฐานะสถาบันอุดมศึกษาเอกชนนั้นแลว
การขอใหรับรองและการรับรองวิทยฐานะสถาบันอุดมศึกษาเอกชนใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ

และเงื่อนไขที่กํ าหนดในกฎกระทรวง”
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ขอ 5. หากปรากฏวา  ศกัยภาพและความพรอมดานตางๆ ของสถาบนัใด รวมทัง้
ดชันตีาง  ๆยงัไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐานอดุมศกึษา คณะกรรมการอาจพจิารณาชะลอการใหการรบัรอง
วทิยฐานะสถาบนันั้นไวกอน โดยกํ าหนดประเด็นและเงื่อนไขใหสถาบันปรับปรุงแกไขเสียกอน
 เมื่อสถาบันดํ าเนินการปรับปรุงแกไขแลว ใหสภาสถาบันประเมินผล
การปรบัปรุงแกไขนั้น เสนอตอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาดํ าเนินการตอไป

ขอ 6. เมื่อคณะกรรมการใหความเห็นชอบการรับรองวิทยฐานะสถาบันแลว 
ใหคณะกรรมการเสนอคํ าแนะนํ ารัฐมนตรีเพื่อพิจารณาใหการรับรองวิทยฐานะสถาบันนั้น

ขอ 7. การรบัรองวิทยฐานะสถาบันหนึ่งๆ มีระยะเวลาคราวละ 5 ปการศึกษา
เมือ่สถาบันใดไดรับการรับรองวิทยฐานะสถาบันครบ 5 ปการศึกษาแลว ใหสภาสถาบันดํ าเนินการ
ยืน่ขอรับรองวิทฐานะใหม

ขอ 8. ภายหลังจากไดรับการรับรองวิทฐานะแลว หากสถาบันใดจัดการศึกษา
เส่ือมลงใหคณะกรรมการเตือนเปนหนังสือโดยทันทีใหปรับปรุงแกไขสิ่งตางๆ ตามที่แจงภายใน
เวลาหนึ่งภาคการศึกษา หากพนเวลาที่กํ าหนดแลว สถาบันยังมิไดดํ าเนินการปรับปรุงแกไขหรือ
ปรับปรุงแกไขไมครบถวยสมบูรณตามที่แจง ใหรัฐมนตรีโดยคํ าแนะนํ าของคณะกรรมการสั่งการ
เพิกถอนการรับรองวิทยฐานะ

ขอ 9. กรณสีถาบนัใดไดรับการรบัรองวทิยฐานะอยูกอนประกาศใชกฎกระทรวงนี้
ใหถือวาสถาบันนั้นไดรับการรับรองวิทยฐานะตอเนื่องอีกไมเกิน 5 ปการศึกษา

ขอ 10. ในกรณทีีม่ปีญหาในการด ําเนนิการตามกฎกระทรวงนี ้ ใหคณะกรรมการ
พจิารณาวินิจฉัยช้ีขาดและใหถือเปนอันสิ้นสุด”

จากหลกัเกณฑดงักลาว จะเหน็วาการรบัรองวทิยฐานะมคีวามยากขึน้โดยมจีดุมุงหมาย
เพื่อใหการจัดการศึกษาของแตละสถาบันมีคุณภาพตรงตามเกณฑมาตรฐานที่กํ าหนด ซ่ึงอาจจะดู
เปนการยุงยากและไมคลองตัว และที่สํ าคัญนอกเหนือกวานั้น คือ สถาบันอุดมศึกษาของรัฐไมตอง
มกีารรบัรองวิทยฐานะแตอยางใด ซ่ึงเปนความแตกตางกันอยางชัดเจน ดงันัน้กฎกระทรวงดังกลาว
จงึกอใหเกิดความไมเสมอภาคระหวางสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน
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3.3.3 การรับรองมาตรฐานการศึกษา14

การรับรองมาตรฐานการศึกษาสาขาวิชานั้น เปนมาตรการหนึ่งของสํ านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาในการกํ ากับมาตรฐานของสาขาวิชาตางๆ ถาสาขาวิชาใดมีมาตรฐาน
ครบถวนตามหลักเกณฑที่กํ าหนด สาขาวิชานั้นก็จะไดรับการรับรองมาตรฐาน และสํ านักงาน  
คณะกรรมการการอดุมศกึษาจะไดสงเรือ่งใหสํ านกังานคณะกรรมการขาราชการพลเรอืนเพือ่ด ําเนนิการ
ในสวนที่เกี่ยวของตอไป โดยรางกฎกระทรวงการรับรองมาตรฐานการศึกษามีสาระสํ าคัญ ดังนี้

“ขอ 1. กฎกระทรวงนีใ้หใชบงัคบัตัง้แตวนัถัดจากวนัประกาศในราชกจิจานเุบกษา
เปนตนไป

ขอ 2. ในการขอรับรองมาตรฐานการศึกษาใหสภาสถาบันยื่นคํ าขอรับรอง
มาตรฐานการศึกษาเมื่อไดดํ าเนินการจัดการศึกษาในหลักสูตรนั้นมาแลวหนึ่งในสี่ของระยะเวลา
การศึกษาตามที่กํ าหนดในหลักสูตร

ในการยืน่ค ําขอรบัรองมาตรฐานการศกึษาตามวรรคหนึง่ ใหสภาสถาบนั
ใชแบบ รกอ. ... ทายกฎกระทรวง โดยอาจระบุรายการขอมูลเพิ่มเติมอีกก็ได

ค ําขอตามวรรคหนึง่ใหใชเฉพาะหลกัสตูรหนึง่ๆ เปนรายหลักสตูรเทานัน้
ขอ 3. ในการขอรบัรองมาตรฐานการศกึษา ใหสภาสถาบนัก ําหนดระบบและ/หรือ

กลไก แนวทางและวิธีการในการพิจารณาใหความเห็นชอบการขอรับรองมาตรฐานการศึกษาและ
การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา รวมทั้งใหความเห็นในการขอรับรองมาตรฐานการศึกษา     
ในหลกัสูตรตามแบบ รกอ. ... ทายกฎกระทรวงเสนอตอคณะกรรมการ

ระบบและ/หรือกลไก แนวทางและวธีิการในการพจิารณาใหความเหน็ชอบ
การขอรับรอง มาตรฐานการศึกษาที่สภาสถาบันกํ าหนดนั้น ควรใหมีคณะผูทรงคุณวุฒิภายนอก   
ซ่ึงเปนผูที่มีคุณสมบัติเชนเดียวกับคณาจารยประจํ าหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับ
อุดมศกึษา ใหทํ าหนาที่รวบรวมวิเคราะหขอมูล ติดตาม กํ ากับ ดูแลและเสนอแนะ เพื่อรักษาและ

                                                          
14 “มาตรา 55 สถาบันอุดมศึกษาเอกชนจะใหประกาศนียบัตร อนุปริญญา ปริญญา หรือ ประกาศนียบัตร

บัณฑิต ในสาขาวิชาที่มีการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนได เมื่อรัฐมนตรีโดยคํ าแนะนํ าของคณะกรรมการ
ไดรับรองมาตรฐานการศึกษาในสาขาวิชาที่มีการสอนนั้น

การขอใหรับรองและการรับรองมาตรฐานการศึกษา ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไข
ที่กํ าหนดในกฎกระทรวง

การกํ าหนดใหสาขาวิชาใดมีปริญญาชั้นใด และจะใหใชอักษรยอสํ าหรับสาขาวิชานั้นอยางไร
ใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกํ าหนด”
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พฒันาคณุภาพมาตรฐานการจดัการศกึษาในหลกัสตูรนัน้ โดยมกีารบนัทกึความเหน็ไวเปนหลักฐาน
ทกุภาคการศึกษาและเสนอสภาสถาบันเพื่อพิจารณาดวย

ขอ 4. การใหความเห็นชอบการรับรองมาตรฐานการศึกษาในหลักสูตรใด ให
คณะกรรมการพจิารณาประเมนิคณุภาพ ศกัยภาพในการจดัการศกึษาของหลกัสตูรนัน้ ประกอบดวย
ขอมูลรายละเอียดตอไปนี้

(1) ขอมูลนักศึกษาของหลักสูตร
(2) ขอมูลอาจารยของหลักสูตร
(3) ระบบการประกันคุณภาพภายในของหลักสูตร
(4) แนวทางการประเมินและการพัฒนาหลักสูตร
(5) ความเหน็ของสภาสถาบนัตอการขอรบัรองมาตรฐานการศกึษาในหลกัสตูร

ในกรณีที่จํ าเปน คณะกรรมการอาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการ เพื่อทํ าหนาที่พิจารณาดํ าเนินการ    
ตามที่คณะกรรมการมอบหมายก็ได

ขอ 5. หากปรากฏวาการจัดการศึกษาในหลักสูตรใดไมเปนไปตามเกณฑ  
มาตรฐานหลกัสตูรระดบัอดุมศกึษาและแนวทางการบรหิารเกณฑมาตรฐานหลกัสตูรระดบัอดุมศกึษา  
หรือจ ําเปนตองปรับปรุงหรือพัฒนามาตรฐานการศึกษาใหสูงขึ้น คณะกรรมการอาจพิจารณาชะลอ
การใหความเห็นชอบการรับรองมาตรฐานการศึกษาในหลักสูตรนั้นไวกอน โดยกํ าหนดประเด็น
และเงือ่นไขใหสถาบันปรับปรุงและพัฒนามาตรฐานการจัดการศึกษาในหลักสูตรนั้น เสียกอน

ในกรณีของวรรคแรก ใหสภาสถาบันรับผิดชอบจัดใหมีการปรับปรุง
หรือพัฒนามาตรฐานการศึกษาในหลักสูตรนั้นใหเสร็จภายในหนึ่งภาคการศึกษา แลวประเมินผล
การปรบัปรุงหรือพัฒนาแลวแตกรณีเสนอตอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาดํ าเนินการตอไป

ขอ 6. เมื่อคณะกรรมการใหความเห็นชอบการรับรองมาตรฐานการศึกษา     
ในหลกัสตูรใดแลว ใหคณะกรรมการเสนอคํ าแนะนํ ารัฐมนตรีเพื่อพิจารณาใหการรับรองมาตรฐาน
การศกึษาในหลักสูตรนั้น   หนังสือรับรองมาตรฐานการศึกษาใหใชแบบ  รกอ. ... ทายกฎกระทรวง

ขอ 7. การรบัรองมาตรฐานการศกึษาในหลกัสตูรหนึง่ๆ มรีะยะเวลาคราวละ 5 ป
การศึกษา

เมือ่สถาบนัไดรับการรบัรองมาตรฐานการศกึษาในหลกัสตูรใดครบ 5 ป
การศกึษาแลว ใหสภาสถาบันดํ าเนินการยื่นขอรับรองมาตรฐานการศึกษาในหลักสูตรนั้นใหม

ขอ 8. หากสถาบันมิไดดํ าเนินการรักษามาตรฐานการศึกษาในหลักสูตรใด    
ใหเปนไปตามทีไ่ดรับการรบัรองไวหลังจากทีไ่ดรับการรบัรองมาตรฐานการศกึษาในหลกัสตูรนัน้แลว
ใหคณะกรรมการแจงโดยทนัทใีหสภาสถาบนัท ําการปรบัปรงุแกไขโดยใหปรบัปรงุแกไขใหแลวเสรจ็
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ภายในหนึ่งภาคการศึกษาเมื่อพนกํ าหนดดังกลาวแลวยังมิไดมีการปรับปรุงแกไขหรือยังปรับปรุง
แกไขไมแลวเสร็จ ใหคณะกรรมการเสนอคํ าแนะนํ า รัฐมนตรีส่ังการตามควรแกกรณี

ขอ 9. กรณหีลักสตูรใดทีไ่ดรับการรบัรองมาตรฐานการศกึษาอยูกอนการประกาศใช
กฎกระทรวงนี้ ใหถือวาหลักสูตรนั้นไดรับการรับรองมาตรฐานการศึกษาตอเนื่องไปอีกไมเกิน 5 ป 
การศึกษาหรือเมื่อมีการปรับปรุงหลักสูตรนั้น ใหสภาสถาบันยื่นคํ าขอรับรองมาตรฐานการศึกษา
ในหลักสูตรนั้นตามที่กํ าหนดในขอ 2

ขอ 10. ในกรณทีีม่ปีญหาในการด ําเนนิการตามกฎกระทรวงนี ้ ใหคณะกรรมการ
การอดุมศึกษาพิจารณาวินิจฉัยช้ีขาด และใหถือเปนอันสิ้นสุด”

รางกฎกระทรวงดังกลาวมีสาระสํ าคัญ ดังนี้
1) กํ าหนดเวลาการยื่นคํ าขอของทุกหลักสูตร คือ หนึ่งในสี่ของระยะเวลา    

การศกึษา ซ่ึงกฎกระทรวงตามพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2522 แกไขเพิ่มเติม 
พ.ศ. 2535 เวลาการยื่นคํ าขอแยกออกไปในแตละหลักสูตร

2) ก ําหนดเพิม่ใหสถาบนัมแีนวทางและวธีิการในการพจิารณาใหความเหน็ชอบ
การขอรบัรองมาตรฐานการศกึษาดวย โดยอาจจะแตงตัง้คณะกรรมการผูทรงคณุวฒุภิายนอกดวยกไ็ด

3) ก ําหนดใหคณะกรรมการการอดุมศกึษาตองพจิารณาประเมนิคณุภาพ ศกัยภาพ
ในการจดัการศกึษาของหลกัสตูรนัน้ ไดแก ขอมลูนกัศกึษาของหลกัสตูร ขอมลูอาจารยของหลักสตูร
ระบบการประกันคุณภาพภายในของหลักสูตร แนวทางการประเมินและการพัฒนาหลักสูตร และ
ความเห็นของสภาสถาบันตอการขอรับรองมาตรฐานการศึกษาในหลักสูตร

4) ก ําหนดวาการรับรองมาตรฐานการศึกษาหลักสูตรมีระยะเวลาคราวละ 5 ป 
ซ่ึงกฎกระทรวงตามพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2522 แกไขเพิ่มเติม ไมได
ก ําหนดระยะเวลาไว

การรับรองมาตรฐานสาขาวิชาจึงมีความสํ าคัญตอการพัฒนาการศึกษา    
ของสถาบนัอดุมศกึษาเอกชนเปนอยางมาก โดยจะเหน็ไดวาอ ํานาจในการรบัรองมาตรฐานการศกึษานัน้
เปนของรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการโดยคํ าแนะนํ าของคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ
ถาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนจัดการศึกษาไมไดมาตรฐานตามเกณฑที่กํ าหนด ก็ไมไดรับการรับรอง
มาตรฐานการศึกษา และแมวาคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะใหการรับรองหลักสูตรแลวก็ตาม 
เพราะการรับรองหลักสูตร คือ การที่หลักสูตรผานหลักเกณฑการขอเปดดํ าเนินการสาขาวิชา และ
การพจิารณาหลกัสูตรระดบัปรญิญาตรแีละระดบับณัฑติศกึษา ในสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน พ.ศ. 2547
แตการรับรองมาตรฐานการศึกษาเปนอีกขั้นตอนหนึ่งที่ตองมีการประเมินวาจะมีคุณภาพระดับใด 
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สถาบนัอุดมศกึษาเอกชนจงึตองท ําเอกสารประกอบการประเมนิคณุภาพการจดัการศกึษาในสาขาวชิา
ทีต่องการขอรบัรองมาตรฐานการศกึษา ดงันัน้ สถาบนัอดุมศกึษาเอกชนจงึตองตัง้ใจพฒันาการเรยีน
การสอนอยูตลอดเวลา เพื่อใหมีคุณภาพมาตรฐานตามเกณฑที่กํ าหนด และจะไดรับการรับรอง  
มาตรฐานการศึกษาตอไป

3.3.4 การพิจารณาตํ าแหนงทางวิชาการ
การพิจารณาตํ าแหนงทางวิชาการ ไดบัญญัติใหเปนอํ านาจของสภาสถาบัน     

ในการอนมุตัใิหคณาจารยด ํารงต ําแหนงทางวชิาการเชนเดยีวกบัสถาบนัอดุมศกึษาของรฐั และไดก ําหนด
ใหมีคณะกรรมการพิจารณาตํ าแหนงวิชาการประจํ าสถาบันอุดมศึกษาเอกชน เปนคณะกรรมการ
พจิารณาผลงานทางวิชาการกอนนํ าเสนอสภาสถาบันใหการอนุมัติ ดังที่บัญญัติในมาตรา 3615 ดังนี้

คณะกรรมการการอุดมศึกษาไดประกาศ “ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
วาดวยการกํ าหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการไดมาของคณะกรรมการพิจารณาตํ าแหนง   
ทางวชิาการประจํ าสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2547” โดยมีหลักเกณฑที่สํ าคัญ คือ

“ใหสภาสถาบนัแตงตัง้คณะกรรมการพจิารณาต ําแหนงทางวชิาการประจ ําสถาบนั
จากผูทรงคณุวฒุทิีเ่ปนบคุคลภายนอกสถาบนั ด ํารงต ําแหนงศาสตราจารยในสาขาวชิาซ่ึงครอบคลมุคณะ
หรือสาขาวชิาทีม่กีารจดัการเรยีนการสอนในสถาบนัอดุมศกึษาเอกชนนัน้ๆ จ ํานวนไมนอยกวาหกคน
แตไมเกินสิบสองคน”

“วธีิการไดมาของกรรมการ ใหเลือกจากบญัชรีายช่ือผูทรงคณุวฒุทิีค่ณะกรรมการ
การอุดมศึกษาเห็นชอบ”

                                                          
15 “มาตรา 36 กํ าหนดใหมีคณะกรรมการพิจารณาตํ าแหนงวิชาการประจํ าสถาบันอุดมศึกษาเอกชน

ประกอบดวย
(1) ประธาน ซึ่งสภาสถาบันแตงต้ังจากกรรมการสภาสถาบัน

          (2) กรรมการผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกสถาบันอุดมศึกษาเอกชนนั้นจํ านวนไมนอยกวาหกคน
แตไมเกินสิบสองคน
        ใหอธิการบดีแตงต้ังคณาจารยในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนคนหนึ่งเปนเลขานุการ
        คุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการไดมาของกรรมการพิจารณาตํ าแหนงทางวิชาการประจํ าสถาบัน
อุดมศึกษาเอกชนตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกํ าหนด”
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โดยสาระส ําคญั สภาสถาบนัตองแตงตัง้คณะกรรมการพจิารณาต ําแหนงทางวชิาการ
ประจํ าสถาบันจากบุคคลภายนอกที่ดํ ารงตํ าแหนงศาสตราจารยในสาขาวิชาซึ่งครอบคลุมคณะหรือ
สาขาวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนนั้นๆ จํ านวนไมนอยกวาหกคน
แตไมเกินสิบสองคน บทบัญญัติดังกลาวถือเปนเรื่องใหมของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่สามารถ
พิจารณาตํ าแหนงทางวิชาการไดเองเชนเดียวกับสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ อันจะเปนการสงเสริม  
ใหคณาจารยในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนทํ าผลงานทางวิชาการมากขึ้น และผลดีก็จะตกแกนักศึกษา
ทีจ่ะไดรับความรูทางวิชาการที่ดีขึ้นดวย

3.3.5 การใหปริญญากิตติมศักดิ1์6

กฎกระทรวงฯ มีสาระสํ าคัญดังนี้
“1. ปริญญากิตติมศักดิ์ มีสามชั้น คือ

เอก เรียกวา ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
โท  เรียกวา มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์
 ตรี  เรียกวา บัณฑิตกิตติมศักดิ์

2. สถาบนัจะใหปริญญากติตมิศกัดิไ์ด เฉพาะในสาขาวชิาทีม่กีารศกึษาในสถาบนันัน้
และไดรับการรับรองมาตรฐานการศึกษาในสาขาวิชานั้นแลว

การกํ าหนดชื่อปริญญากิตติมศักดิ์ใหเปนไปตามหลักเกณฑการกํ าหนด    
ช่ือปริญญาของสํ านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

3. บคุคลที่สมควรไดรับปริญญากิตติมศักดิ์ มีดังนี้
(1) ปริญญากิตติมศักดิ์ประเภททั่วไป สํ าหรับผูทรงคุณวุฒิซ่ึงใชความรู

ความสามารถในสาขาวิชาที่จะใหปริญญากิตติมศักดิ์นั้น จนเปนที่ประจักษวาไดทํ าชื่อเสียง
ประกอบคุณงามความดีเพียบพรอมสมบูรณและเปนประโยชนยิ่งแกประเทศชาติ และใหมอบได
สํ าหรับสาขาวิชาวิทยาศาสตรหรือสาขาวิชาศิลปศาสตรเทานั้น

(2) ปริญญากติตมิศกัดิป์ระเภทวชิาการ สํ าหรับผูทรงคณุวฒุซ่ึิงเปนนกัวชิาการ
มีผลงานดีเดนเปนที่ยอมรับของนักวิชาการในสาขาวิชานั้น และมีผลงานซึ่งประเมินคุณคาได      
เทาเทียมกับผลงานของผูสํ าเร็จการศึกษาชั้นปริญญาตรี โท หรือเอก
                                                          

16 “มาตรา 58 สถาบันอุดมศึกษาเอกชนมีอํ านาจใหปริญญากิตติมศักดิ์แกบุคคลซึ่งสภาสถาบันเห็นวา
ทรงคุณวุฒิสมควรแกปริญญานั้นๆ แตจะใหปริญญาดังกลาวแกกรรมการสภาสถาบัน คณาจารยประจํ าหรือ
เจาหนาที่ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนนั้นไมได

ช้ัน สาขาของปรญิญา และหลกัเกณฑการใหปรญิญากติติมศกัดิ ์ใหเปนไปตามทีก่ ําหนดในกฎกระทรวง”
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กรณีที่ผูทรงคุณวุฒิตาม (1) หรือ (2) เคยเปนกรรมการสภาสถาบันนั้น      
มากอน จะตองลาออกหรอืพนจากการเปนกรรมการสภาสถาบนันัน้มาแลวเปนเวลาไมนอยกวาสองป
ความสามารถในสาขาวิชาที่จะใหปริญญากิตติมศักดิ์นั้น จนเปนที่ประจักษวาไดทํ าชื่อเสียง
ประกอบคณุงามความดีเพียบพรอมสมบูรณและเปนประโยชนยิ่งแกประเทศชาติ

4. ใหสภาสถาบนัแตงตัง้คณะกรรมการกลัน่กรองขึน้คณะหนึง่ มจี ํานวนเจด็คน
ประกอบดวย

(1) ผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันเปนประธานกรรมการ
(2) กรรมการจากผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน จํ านวน 3 คน
(3) กรรมการจากคณาจารยของสถาบัน จํ านวน 2 คน
(4) กรรมการซึ่งเปนผูทรงคุณวุฒิของสถาบัน จากคณะวิชาในสาขาที่จะให

ปริญญากิตติมศักดิ์ จํ านวน 1 คน
     ใหสถาบนัมอบหมายใหคณาจารยของสถาบนัคนหนึง่ท ําหนาทีเ่ปนเลขานกุาร
ของคณะกรรมการ

5. ใหคณะกรรมการกลั่นกรองตามขอ 5 ทํ าหนาที่กล่ันกรองและเสนอบุคคล 
ทีส่มควรไดรับปริญญากิตติมศักดิ์ตอสภาเพื่อพิจารณาอนุมัติใหปริญญากิตติมศักดิ์
 6. ใหสถาบันจัดเก็บเอกสาร ประวัติ และผลงานของบุคคลที่สภาไดอนุมัติ
ปริญญากิตติมศักดิ์ไวเปนหลักฐาน และรายงานชื่อผูที่ไดรับปริญญากิตติมศักดิ์พรอมประวัติให
คณะกรรมการทราบภายใน 30 วัน นับแตวันที่สภาสถาบันอนุมัติ”

การใหปริญญากิตติมศักดิ์ มีหลักการ ดังนี้
1. อํ านาจในการใหความเหน็ชอบการใหปริญญากติตมิศกัดิเ์ปนของสภาสถาบนั
2. ช้ันของปริญญากิตติมศักดิ์มี 3 ช้ัน คือ ดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาบัณฑิต

กติตมิศักดิ์ บัณฑิตกิตติมศักดิ์
3. ก ําหนดใหสภาสถาบนัแตงตัง้คณะกรรมการกลัน่กรอง เพือ่ท ําหนาทีพ่จิารณา

บุคคลที่สมควรไดรับปริญญากิตติมศักดิ์
การกํ าหนดใหสภาสถาบันเปนผูใหความเห็นชอบการใหปริญญากิตติมศักดิ์นั้น 

เปนอํ านาจที่ทํ าใหสภาสถาบันมีความคลองตัว มีความเปนอิสระ แตทั้งนี้ตองมีความรับผิดชอบ   
ตอสังคมดวย และยังกํ าหนดใหช้ันของปริญญามีมากขึ้นเปน 3 ช้ัน ซ่ึงเปนการเปดโอกาสใหบุคคล
สามารถรับปริญญากิตติมศักดิ์ไดมากขึ้นตามความรู ความเชี่ยวชาญที่บุคคลนั้นมีอยู เพราะการให
ปริญญากิตติมศักดิ์มีความคลายคลึงกับผูที่สํ าเร็จการศึกษาในระดับตางๆ ที่ไดปริญญาตามความรู  
ที่ไดเรียน ดังนั้นผูรับปริญญากิตติมศักดิ์ยอมตองสอดคลองกับความชํ านาญการในดานนั้นๆ ดวย 
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และประเด็นสุดทายไดกํ าหนดใหมีคณะกรรมการกลั่นกรองขึ้นมาเพื่อพิจารณาบุคคลที่สมควร    
ไดรับปริญญากิตติมศักดิ์โดยเฉพาะ คณะกรรมการกลั่นกรองตองตรวจสอบประวัติ ความรู      
ความสามารถ และผลงานของผูถูกเสนอชือ่อยางละเอยีด เพือ่จะไดบคุคลทีม่คีวามเหมาะสมทีจ่ะไดรับ
ปริญญากิตติมศักดิ์

3.4  ดานทรัพยสินและบัญชี

3.4.1 ท่ีมาของทุนของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน17

การระบุถึงที่มาของเงินทุนนั้น ทํ าใหสถาบันอุดมศึกษาเอกชนมีความมั่นใจวา
จะมเีงนิเพยีงพอในการบรหิารงาน โดยทนุจากผูรับใบอนญุาตจะเปนทนุเริม่ตนของสถาบนัอดุมศกึษา
เอกชน เนือ่งจากในระยะแรก สถาบันอุดมศึกษาเอกชนยังไมมีรายไดใดๆ ในทางตรงกันขามกลับมี
คาใชจายเพื่อการดํ าเนินงานเตรียมความพรอมในดานตางๆ เชน บุคลากร อาคารสถานที่ อุปกรณ
การเรียน การประชาสัมพันธ และคาใชจายอ่ืนๆ ถาทุนจากผูรับใบอนุญาตมีจํ านวนมากเพียงพอ   
ตอการด ําเนนิงาน สถาบนัอดุมศกึษาเอกชนกจ็ะมฐีานะทางการเงนิทีค่อนขางมัน่คง ทนุจากการไดรับ
บริจาคเปนที่มาของเงินที่อาจจะไมมากนัก โดยขึ้นอยูกับความสามารถของผูบริหารที่จะสามารถ  
หาแหลงเงนิบรจิาคจากภายนอกไดมากนอยแคไหน สํ าหรับทนุสะสมจะไดมาจากผลการด ําเนนิงาน
ของสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน ซ่ึงกม็คีวามไมแนนอนขึน้อยูกบัจ ํานวนนกัศกึษาในแตละภาคการศกึษา
คาใชจายตางๆ ดงันัน้สถาบนัอดุมศกึษาเอกชนตองหารายไดใหเพยีงพอกบัคาใชจายเพือ่ใหการด ําเนนิงาน
ของสถาบันมีความคลองตัว

                                                          
17 “มาตรา 60 ทนุของสถาบนัอดุมศกึษาเอกชนประกอบดวยเงนิและทรพัยสนิตามทีร่ะบไุวในขอกํ าหนด

เมื่อจัดตั้ง รวมทั้งเงินและทรัพยสินอื่นที่ไดมาในภายหลัง
ที่มาของทุนของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนตามวรรคหนึ่ง ไดแก
(1) ทุนจากผูรับใบอนุญาต ซึ่งประกอบดวย เงินและทรัพยสินอื่นที่ระบุในขอกํ าหนดเมื่อจัดต้ังและ

ที่จัดหามาเพิ่มเติมในภายหลัง
(2) ทุนจากการไดรับบริจาค ซึ่งประกอบดวย เงินและทรัพยสินอื่นที่มีผูบริจาคหรืออุทิศใหสถาบัน

อุดมศึกษาเอกชนโดยระบุเงื่อนไขใหใชไดเฉพาะแตดอกผล
(3) ทุนสะสม ซึ่งประกอบดวย เงินและทรัพยสินอื่นที่ไดมาจากผลดํ าเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา

เอกชนที่ผานมา”
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3.4.2 ประเภทของกองทุน
พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 บัญญัติใหจัดสรรทุน     

เปนกองทนุประเภทตางๆ 7 กองทุน ไดแก กองทุนทั่วไป กองทุนทรัพยสินถาวร กองทุนวิจัย     
กองทนุหองสมุดและเทคโนโลยี กองทุนพัฒนาบุคลากร กองทุนสงเคราะห กองทุนคงเงินตนหรือ
กองทนุอืน่ โดยเพิม่จากกองทนุตามพระราชบญัญตัสิถาบนัอดุมศกึษาเอกชน พ.ศ. 2522 ซ่ึงมแีค 5 กองทนุ
กองทนุทีเ่พิม่ขึน้ คอื กองทนุหองสมดุและเทคโนโลย ีและกองทนุพฒันาบคุลากร กองทนุแตละประเภท
จะมลัีกษณะและวัตถุประสงคแตกตางกันไป ตามมาตรา 61 ดังนี้

(1) กองทนุทัว่ไป ไดแก เงินและทรัพยสินอื่นที่จัดสรรไวเพื่อใชในการดํ าเนิน
กจิการทั่วไปของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน

(2) กองทนุทรพัยสินถาวร ไดแก ทรัพยสินถาวรทกุประเภททีใ่ชในการด ําเนนิงาน
ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเปนสวนรวม รวมทั้งเงินที่จัดสรรไวเพื่อจัดหาเพิ่มเติม กอสราง     
และดัดแปลงทรัพยสินถาวรของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนใหดีขึ้น แตไมรวมถึงทรัพยสินถาวร       
ทีเ่ปนของกองทุนอื่นโดยเฉพาะ

(3) กองทุนวิจัย ไดแก เงินและทรัพยสินอื่นที่จัดสรรไวเพื่อใชในการคนควา  
หาความรูความกาวหนาทางวชิาการ การสงเสรมิและสนบัสนนุงานวจิยั รวมทัง้การคดิคนสิง่ประดษิฐ

(4) กองทุนหองสมุดและเทคโนโลยี ไดแก เงินและทรัพยสินอื่นที่จัดสรรไว
เพือ่ใชซ้ือหนังสือ วารสาร ส่ือการศึกษา อุปกรณ เครื่องมือ เทคโนโลยี  และทรัพยสินอื่นที่ใช      
ในหองสมุด

(5) กองทุนพัฒนาบุคลากร ไดแก เงินและทรัพยสินอื่นที่จัดสรรไวเพื่อใช      
ในการใหทุนการศึกษาและการฝกอบรมแกคณาจารยและเจาหนาที่ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
ทัง้นีต้ามขอกํ าหนดของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน

(6) กองทนุสงเคราะห ไดแก เงนิและทรพัยสินอืน่ทีจ่ดัสรรไวเพือ่ใชในการใหทนุ
แกนกัศกึษาและการสงเคราะหอ่ืนที่เกี่ยวของกับนักศึกษา การใหสวัสดิการแกคณาจารยประจํ าและ
เจาหนาที่ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนและการสงเคราะหอ่ืนๆ ทั้งนี้ตามขอกํ าหนดของสถาบัน
อุดมศึกษาเอกชน

(7) กองทุนคงเงินตนหรือกองทุนอื่น ไดแก เงินและทรัพยสินอื่นที่จัดสรรไว
เพือ่ใชในวัตถุประสงคอ่ืนตามที่สภาสถาบันกํ าหนดตามความจํ าเปนและเหมาะสม

การบรหิารกองทนุแตละประเภทนัน้ ใหเปนไปตามขอบงัคบัของสถาบนัอดุมศกึษา
เอกชน”
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การทีก่ฎหมายบญัญตัไิวเชนนี ้ท ําใหการจดัการกองทนุมคีวามชดัเจน โดยสถาบนั
จะตองนํ าเงินมาใสไวในแตละกองทุนเพื่อใชตามวัตถุประสงคที่กองทุนกํ าหนดไว แตถาสถาบัน
พิจารณาเห็นสมควรตองจัดตั้งกองทุนเพิ่มในกิจการบางอยางก็สามารถกระทํ าได แตตองคงไว     
ทัง้ 7 กองทนุตามที่กฎหมายกํ าหนด ในการบริหารกองทุนนั้น สถาบันอุดมศึกษาเอกชนแตละแหง
สามารถบริหารกองทุนไดตามความเหมาะสม ซ่ึงจะมีความคลองตัวตามที่สถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ตองการ แตทั้งนี้ผูบริหารจะตองบริหารกองทุนดวยความรับผิดชอบ เพราะเงินในกองทุนจะตอง  
น ํามาใชในกิจการของสถาบัน ถาการบริหารกองทุนไมมีประสิทธิภาพ จะสงผลใหการบริหารงาน
ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนลมเหลวได

3.4.3 รายไดของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน18

รายไดของสถาบนัอุดมศกึษาเอกชนตามพระราชบญัญตัสิถาบนัอดุมศกึษาเอกชน
พ.ศ. 2546 ก ําหนดใหสถาบันอุดมศึกษาเอกชนมีรายไดมากขึ้น โดยเฉพาะที่เปลี่ยนแปลงไป ไดแก  
เงินอุดหนุนจากรัฐ โดยกฎหมายคํ านึงถึงวา เมื่อเอกชนเขามารวมรับภาระการจัดการศึกษากับรัฐ 
เอกชนจะตองนํ าเงินมาลงทุนในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเปนจํ านวนมาก ไมวาจะดานสถานที่ 
อุปกรณการเรยีนการสอน การจางบคุคลากรแขนงตางๆ โดยผูรับใบอนญุาตจะตองเปนผูลงทนุทัง้หมด
รัฐจงึตระหนกัในจุดนี้ จึงไดเพิ่มบทบัญญัติใหรัฐตองใหการสนับสนุนแกสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ทุกแหง เพื่อนํ ามาใชจายภายในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน การที่รัฐบัญญัติเชนนี้ถือเปนมิติใหม     
ของวงการอุดมศึกษา ทํ าใหเห็นวารัฐมีความจริงใจในการชวยเหลือสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
                                                          

18 “มาตรา 62 รายไดของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน มีดังนี้
(1) เงินผลประโยชน คาเลาเรียน คาบํ ารุง คาธรรมเนียม คาปรับ และคาบริการตางๆ ของสถาบัน

อุดมศึกษาเอกชน
(2) เงินและทรัพยสินอื่นที่มีผูบริจาคหรืออุทิศใหแกสถาบันอุดมศึกษาเอกชนโดยไมมีเง่ือนไขที่ระบุ

ใหใชไดเฉพาะแตดอกผล
(3) เงินอุดหนุนจากรัฐ
(4) รายไดหรือผลประโยชนที่ไดจากการลงทุนและจากทรัพยสินของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
(5) รายไดและผลประโยชนอยางอื่น
รายไดของสถาบนัอดุมศกึษาเอกชนใหถอืเปนรายไดของกองทนุทัว่ไป นอกจากรายไดทีเ่กดิจากกองทนุใด

โดยเฉพาะ ใหถือเปนรายไดของกองทุนนั้น
รายไดจากการบริจาคเงินเกินกวาจํ านวนที่คณะกรรมการกํ าหนด สถาบันอุดมศึกษาเอกชนตองจัดทํ า

แผนการใชจายเงินและบันทึกบัญชีตามแผนการใชจายเงินดังกลาวเปนรายป สํ าหรับเงินสวนที่เหลือเมื่อสิ้นป
ใหกันไวจายในงวดตอไป”
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ประกอบกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
มาตรา 46 ไดบญัญตัวิา “รัฐตองใหการสนับสนุนดานเงินอุดหนุน การลดหยอนหรือการยกเวนภาษี 
และสทิธิประโยชนอยางอืน่ทีเ่ปนประโยชนในทางการศกึษาแกสถานศกึษาเอกชนตามความเหมาะสม
รวมทัง้สงเสรมิและสนบัสนนุดานวชิาการใหสถานศกึษาเอกชนมมีาตรฐานและสามารถพึง่ตนเองได”
ดังนั้นการที่รัฐใหการสนันสนุนดานเงินอุดหนุนแกสถาบันอุดมศึกษาเอกชนนี้ จึงเปนเรื่องที่มี
ความเหมาะสม นอกจากนี้พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 ยังกํ าหนดเพิ่ม      
ใหรายไดของสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน ใหถือเปนรายไดของกองทนุทัว่ไป การก ําหนดเชนนีจ้ะท ําให
เงินในกองทุนทั่วไปมีจํ านวนมาก เพราะเงินในกองทุนทั่วไปตองนํ าไปใชจายในการดํ าเนินกิจการ
ของสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน การก ําหนดใหรายไดใหอยูในกองทนุทัว่ไป สงผลใหสถาบนัอดุมศกึษา
เอกชนนาจะมีเงินในจํ านวนที่เพียงพอแกการบริหารงานของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน

กรณรีายไดจากการบรจิาคเกนิกวาจ ํานวนทีค่ณะกรรมการก ําหนด สถาบนัอดุมศกึษา
เอกชนตองจัดทํ าแผนการใชจายเงินและบันทึกบัญชีตามแผนการใชจายเงินดังกลาวเปนรายป     
เปนหลักการทีบ่ญัญตัขิึน้ใหมเพือ่ใหการใชจายเงนิของสถาบนัอดุมศกึษาเอกชนทีไ่ดมาจากการบรจิาค
เปนไปดวยความรอบคอบ รัดกมุ เนือ่งจากเปนการคุมครองใหผูทีบ่ริจาคเงนิใหแกสถาบนัอุดมศกึษา
เอกชนจะไดวางใจไดในระดับหนึ่งวา เงินที่บริจาคนั้นจะนํ าไปใชจายเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุด
แกสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ไมใชประโยชนจะตกกับผูบริหารสถาบัน

3.4.4 การจัดสรรเงินในกองทุน
พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 ไดบัญญัติเปนครั้งแรก    

ถากองทุนใดมีจํ านวนเงินไมเพียงพอ ใหโอนเงินในกองทุนทั่วไปใหมีจํ านวนเงินเพียงพอ และถา
เงนิในกองทนุทัว่ไปมีจํ านวนเงินไมเพียงพอ ผูรับใบอนุญาตตองจัดหามาเพิ่มเติมใหเพียงพอ เพื่อให
หลักประกนักบัสถาบนัอดุมศกึษาเอกชนวาจะมเีงนิในจ ํานวนทีเ่พยีงพอตอการบรหิารงานของสถาบนั
อุดมศกึษาเอกชน การดํ าเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนจะตองมีความสัมพันธกับจํ านวนเงิน
ในแตละกองทุน เพราะแตละกองทุนจะมีวัตถุประสงคที่แตกตางกันออกไป แตอยางไรก็ตาม      
ทกุวตัถุประสงคกน็ ําไปสูวตัถุประสงคหลักของสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน คอื ใหการศกึษาแกนกัศกึษา
งานวจิยั บริการวิชาการแกสังคม ทํ านุบํ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม สถาบันอุดมศึกษาเอกชนจึงจํ าเปน
อยางยิง่ทีต่องมเีงนิหมนุเวยีนในทกุกองทนุโดยเฉพาะกองทนุทัว่ไป ซ่ึงมวีตัถุประสงคคอนขางกวาง
คือ ใชในการด ําเนินกิจการทั่วไปของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน เงินในกองทุนทั่วไปจึงตองมีจํ านวน
ทีม่ากพอ เพราะกฏหมายใหมยงับญัญตัใิหน ําเงนิในกองทนุทัว่ไปไปชวยในกองทนุอืน่ๆ ทีม่เีงนิไมพอ
อีกดวย
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ถากรณีกองทุนทั่วไปยังมีเงินไมเพียงพอ ผูรับใบอนุญาตจะตองจัดหาเงินมาใส
ในกองทุนทั่วไปเพิ่ม ซ่ึงถือวาเปนความรับผิดชอบของผูรับใบอนุญาตที่จะตองใหความสนับสนุน
ดานการเงินแกสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเพื่อใหดํ ารงอยูได การบัญญัติเชนนี้นาจะสงผลใหสถาบัน
อุดมศกึษาเอกชนมีความมั่นคงทางการเงินมากขึ้น การใชจายเงินของกองทุนจะมีความชัดเจน และ
มทีี่มาทีไ่ปของเงนิทีส่ามารถตรวจสอบได รวมทัง้ผูรับใบอนญุาตจะมหีนาทีค่วามรบัผดิชอบทีชั่ดเจน
และนาจะลดปญหาสภาพคลองทางการเงนิของสถาบนัอดุมศกึษาเอกชนทีท่กุวนันีส้ถาบนัอดุมศกึษา
เอกชนหลายๆ แหง ก ําลังประสบปญหานี้อยู

ดังนั้น การบัญญัติเชนนี้สวนใหญนาจะมาจากปญหาทางการเงินที่เกิดขึ้น       
กับสถาบันอุดมศึกษาเอกชน การใหผูรับใบอนุญาตตองรับผิดชอบใหมากขึ้น จึงเปนการแกไข
ปญหาทางการเงนิในเบือ้งตนไดงายและเรว็ท่ีสุด อันเปนทางออกทีด่กีวาการกูยมืเงนิจากสถาบนัการเงนิ
ซ่ึงตองมีภาระในการจายดอกเบี้ยดวย

3.4.5 การจดัสรรเงินรายไดของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน19

พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 ก ําหนดใหมีการจัดสรรเงิน
ในกองทนุทัว่ไปมีรายไดสูงกวาคาใชจายประจํ าปไปชดใชกองทุนอื่นที่มียอดติดลบกอน เพื่อใหเงิน
ในทุกกองทุนมีเพียงพอที่จะดํ าเนินการตอไปได เพราะทุกกองทุนจํ าตองนํ าเงินไปใชจายเพื่อให
บรรลุวตัถุประสงค การน ําเงนิจากกองทนุทัว่ไปไปใหกองทนุอืน่นัน้ จายเฉพาะกองทนุทีต่ดิลบเทานัน้
ถากองทนุอืน่ไมตดิลบ ก็ไมจ ําเปนตองจดัสรรเงนิไปให ซ่ึงตางจากพระราชบญัญตัิสถาบนัอดุมศกึษา
เอกชน พ.ศ. 2522 แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2535 ทีก่ารจดัสรรเงินใหกองทุนอื่นๆไมจํ าเปนตองคํ านึงวา
ตดิลบหรอืไม แตก ําหนดวาตองจดัสรรใหกองทนุอืน่รวมกนัไมนอยกวารอยละ 60 ของรายไดทีสู่งกวา
รายจายประจํ าป และจํ านวนเงินที่เหลือใหโอนไปใหกองทุนอื่นๆ รวมกนัไมนอยกวารอยละ 60 
และใหผูรับใบอนญุาตไมเกนิรอยละ 30 และตองมยีอดคงเหลอืเพือ่เปนทนุด ําเนนิงานของกองทนุทัว่ไป
ไมนอยกวารอยละ 10

                                                          
19 “มาตรา 66 เมื่อปรากฏวากองทุนทั่วไปมีรายไดสูงกวาคาใชจายประจํ าป ใหอธิการบดีเสนอ

สภาสถาบันดํ าเนินการดังนี้
(1) ใหนํ าเงินรายไดสวนที่สูงกวาคาใชจายประจํ าป ในกองทุนทั่วไปโอนไปชดใชกองทุนอื่นใด

ที่มียอดติดลบกอน
(2) ใหจัดสรรเงินสวนที่เหลือจากที่โอนไปตาม (1) ใหกองทุนประเภทตางๆ รวมกันไมนอยกวา

รอยละหกสิบ และจัดสรรผลประโยชนใหผูรับใบอนุญาตไมเกินรอยละสามสิบ โดยใหมียอดคงเหลืออยูเปนทุน
ดํ าเนินงานของกองทุนทั่วไปไมนอยกวารอยละสิบ”
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จะเหน็วาเงนิในกองทนุทัว่ไปจะมยีอดคงเหลอืมากกวากองทนุอืน่ๆ และกองทนุอืน่
กจ็ะไมมยีอดตดิลบ เพือ่ใหกองทนุอืน่สามารถพึง่ตนเองไดโดยไมเปนภาระกบักองทนุอืน่ ซ่ึงหลักการ
มคีวามแตกตางจากพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2522 แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2535 
เพราะกํ าหนดใหสภาสถาบันจัดสรรเงินรายไดสวนที่สูงกวารายจายใหแกกองทุนประเภทอื่น    
นอกจากกองทนุทัว่ไปรวมกนัไมนอยกวารอยละ 60 ของรายไดทีสู่งกวารายจายประจ ําป และถามเีหลือ
ใหผูรับใบอนุญาตไมเกินรอยละ 15 ของสวนของสินทรัพย

การแบงตามพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2522 แกไขเพิ่มเติม 
พ.ศ. 2535 คอนขางซบัซอนและยุงยาก การจดัสรรเงนิในแตละกองทนุไมมคีวามชดัเจน ผูรับใบอนญุาต
กไ็ดเพียงรอยละ 15 เทานัน้ สํ าหรับกองทุนทั่วไปซึ่งเปนกองทุนที่มีความสํ าคัญก็อาจจะมีเงินเหลือ
ในกองทุนไมมากเทาใด ไมเหมือนกับพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 ที่เสนอ
โดยคณะรฐัมนตรีกํ าหนดวาตองมียอดเงินคงเหลือไมนอยกวารอยละ 10

ดงันัน้ การจดัสรรเงนิของกองทนุตามรางพระราชบญัญตัิสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน
พ.ศ. 2546 นาจะมคีวามชัดเจน กองทุนทุกประเภทจะไมมียอดติดลบเหลืออยู และมีเงินเพียงพอ   
ตอการด ําเนนิงาน การทีก่ฏหมายตองบญัญตัเิรือ่งเงนิใหชัดเจนทัง้ๆทีน่าจะใหอิสระแกสถาบนัอดุมศกึษา
เอกชนในการบรหิารจัดการนั้น มีเหตุผลจากการที่ตองการใหหลักประกันแกนักศึกษาและบุคลากร
ภายในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนวา สถาบันอุดมศึกษาเอกชนมีความมั่นคงทางการเงินมากพอ        
ทีจ่ะท ําใหสถาบนัอดุมศกึษาเอกชนสามารถกาวตอไปขางหนาไดอยางมัน่คง รัฐจงึตองเขามามบีทบาท
ในการกํ าหนดการจัดสรรเงิน และนาจะเปนการลดปญหาที่เกิดขึ้นกับสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่มี
ปญหาทางการเงินอีกดวย

3.5  ดานการอุดหนุนและการกํ ากับควบคุมสถาบันอุดมศึกษาเอกชน

3.5.1 การอุดหนุนสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 ไดกํ าหนดใหรัฐอุดหนุน

และสงเสริมสถาบันอุดมศึกษาที่เขามารวมรับภาระการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา เนื่องจากรัฐ 
ไมสามารถจะจัดการศึกษาเพื่อรองรับกับความตองการของประชาชนไดอยางเพียงพอ เมื่อเอกชน
เสนอตวัรวมรับภาระการจัดการศึกษาดังกลาว รัฐจึงตองอุดหนุนและสงเสริมเพื่อใหการดํ าเนินงาน
ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเปนไปดวยความราบรื่น
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พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 จึงไดบัญญัติรับรองใหรัฐ
ตองใหการอุดหนุนและสงเสริมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนตามมาตรา 7020 ดังนี้

บทบัญญัติดังกลาวเปนหลักประกันวา รัฐจะอุดหนุนและสงเสริมเอกชน     
อยางนอยที่สุดตามที่บัญญัติไว ส่ิงใดที่สนับสนุนใหสถาบันอุดมศึกษาของรัฐก็ควรสนับสนุน      
ใหสถาบนัอดุมศกึษาของเอกชนดวย เพือ่จะไดเปนสิง่จงูใจใหเอกชนเขามาด ําเนนิกจิการดานการศกึษา
เนื่องจากการลงทุนดานการศึกษา แมวาจะไมใชการประกอบธุรกิจเพื่อแสวงหากํ าไรโดยตรง       
แตสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนก็จะตองมีเงินหมุนเวียนภายในสถาบันอยางคลองตัว

การก ําหนดใหรัฐจดัตัง้กองทนุพฒันาสถาบนัอุดมศกึษาเอกชนนัน้ ปจจบุนักไ็ดมี
กองทุนพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน โดยมีวัตถุประสงคใหสถาบันอุดมศึกษาเอกชนนํ าเงิน     
ไปลงทนุดานสิง่กอสราง และกองทนุเพือ่พฒันาอาจารย โดยมวีตัถุประสงคเพือ่ใหอาจารยของสถาบนั
อุดมศกึษาเอกชนน ําเงนิไปศกึษาตอ รัฐจงึควรจดัตัง้กองทนุในดานอืน่ๆ อีก เชน กองทนุเพือ่สงเสรมิ
นกัศกึษาทีเ่รียนดีแตยากจน หรือกองทุนที่สถาบันอุดมศึกษาของรัฐไดรับการสนับสนุนอยู

3.5.2 การกํ ากับและควบคุมสถาบันอุดมศึกษาเอกชน มีดังนี้
3.5.2.1 การกระทํ าท่ีสถาบันอุดมศึกษาเอกชนตองไดรับความเห็นชอบจากคณะ

กรรมการ
พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 ไดบัญญัติไว      

ในมาตรา 74 การกระท ําดังตอไปนี้ตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
(1) การรบัความชวยเหลือทางการเงนิ อุปกรณการศกึษา หรือประโยชน

อ่ืนใดจากบคุคลใดเปนจํ านวนเงินหรือมูลคาเกินกวาที่คณะกรรมการกํ าหนด
(2) การกูเงนิครัง้เดยีวหรือหลายครัง้รวมกนัเกนิรอยละยีสิ่บหาของมลูคา

ของทรพัยสินทีส่ถาบนัอดุมศกึษาเอกชนมอียูขณะนัน้ ทัง้นีห้นีสิ้นสะสมตองไมเกนิมลูคาแหงทรพัยสิน

                                                          
20 “มาตรา 70 ใหรัฐอุดหนุนและสงเสริมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนดังตอไปนี้

(1) ใหขาราชการและพนักงานของรัฐไปปฏิบัติงานในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน โดยใหรับเงินเดือน
และคาตอบแทนตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการกํ าหนด

(2) จัดตั้งกองทุนเพื่อพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในดานตาง ๆ
(3) ยกเวนคาอากรนํ าเขาประเภทครุภัณฑและอุปกรณที่ใชในการศึกษา และการวิจัยโดยการรับรอง

ของคณะกรรมการ ทั้งนี้ตามที่กํ าหนดในกฎหมายวาดวยพิกัดอัตราของรัฐและเอกชน
(4) สงเสรมิและสนบัสนนุใหมกีารใชทรพัยากรรวมกนัระหวางสถาบนัอดุมศกึษาของรฐัและเอกชน”
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(3)  การเชาทรัพยสินที่มีคาเชาเกินกวาที่คณะกรรมการกํ าหนด
(4) การซื้อ การเชาซื้อ หรือการจํ าหนายทรัพยสินที่มีมูลคาเกินกวา     

ทีค่ณะกรรมการกํ าหนด
(5) ใหเกิดภาระผูกพันแกที่ดินและสิ่งกอสรางตามที่คณะกรรมการ

ก ําหนด”

โดยคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดออกระเบียบ ดังนี้
“ระเบยีบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวยการรับความชวยเหลือและ

การท ํานิติกรรมเกี่ยวกับทรัพยสินของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2547 โดยมีสาระสํ าคัญดังนี้
ขอ 1. สถาบนัจะกระท ําการตามทีก่ ําหนดในมาตรา 74 แหงพระราชบญัญตัิ

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 ทีอ่ยูในขอบเขตที่กํ าหนดดังตอไปนี้ ไดดวยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการการอุดมศึกษา

(1) การรับความชวยเหลือทางการเงิน อุปกรณการศึกษา หรือ
ประโยชนอ่ืนจากบุคคลใดเปนจํ านวนเงิน หรือมูลคาเกินกวาสิบลานบาท

(2) การเชาทรัพยสินที่มีอัตราคาเชาตอปคิดเปนจํ านวนเงินหรือ
มูลคาตั้งแตหนึ่งลานบาทขึ้นไป เวนแตในงวดบัญชีประจํ าปกอนปที่ทํ าการเชาทรัพยสิน สถาบัน   
มีรายไดเหนือรายจายตั้งแตสิบลานบาทขึ้นไป และอัตราคาเชารายปไมเกินรอยละสิบของรายได
เหนือรายจายดังกลาว

(3) การซื้อ การเชาซ้ือ หรือการจํ าหนายทรัพยสินที่มีมูลคา    
เกนิกวาหนึง่ลานบาทขึ้นไป เวนแตในงวดบัญชีประจํ าปกอนปที่ดํ าเนินการซื้อ เชาซ้ือ หรือจํ าหนาย
ทรัพยสิน สถาบันจะมีรายไดเหนือรายจายตั้งแตสิบลานบาทขึ้นไป และการซื้อ หรือเชาซ้ือ หรือ
จ ําหนาย ทรัพยสินนั้นมีมูลคาไมเกินกวารอยละสิบของรายไดเหนือรายจายดังกลาว

(4) การกอใหเกิดภาระผูกพันแกที่ดินและสิ่งกอสราง โดยการนํ า
ไปจ ํานอง หรือการกระทํ าอ่ืนในลักษณะเดียวกัน

ขอ 2. การกระทํ าการตามที่กํ าหนดในขอ 1 นอกจากตองปฏิบัติตาม
หลักเกณฑที่กํ าหนดแลว จะตองไมขัดตอการจัดการศึกษาและไมสงผลกระทบหรือเปนอุปสรรค
ตอการด ําเนนิกจิการตามวตัถุประสงค ความมุงหมาย และขอก ําหนดของสถาบนัตามทีไ่ดรับอนญุาต”
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สํ าหรบัการกระท ําทีย่งัคงตองไดรับความเหน็ชอบจากคณะกรรมการนัน้
จะเกีย่วของเฉพาะเรือ่งของเงนิทีรั่ฐมคีวามเปนหวง เกรงวาสถาบนัอุดมศกึษาเอกชนจะมภีาระผกูพนั
หนี้ส้ิน และจะมผีลกระทบตอสถานะทางการเงนิของสถาบนัอุดมศกึษาเอกชน จงึตองใหการกระท ํา
ดงักลาวตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

3.5.2.2 กรณีท่ีอาจถูกเพิกถอนใบอนุญาต21

ตามมาตรา 80 มี 2 กรณี ที่อาจถูกเพิกถอนใบอนุญาตได ไดแก
1. ไมด ําเนนิการในสิง่ทีจ่ ําเปนตอการจดัการศกึษาตามโครงการทีไ่ดรับ

ใบอนญุาตภายในกํ าหนดหนึ่งปนับแตวันที่ไดรับใบอนุญาต
2. ไมขอรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการในการเปดดํ าเนินการ 

ในสาขาวชิาใดตามโครงการที่ไดรับใบอนุญาตภายในกํ าหนดสามปนับแตวันที่ไดรับใบอนุญาต
กรณีที่หนึ่ง การที่สถาบันอุดมศึกษาเอกชนแหงนั้นไมดํ าเนินการ       

ในสิง่ที่จํ าเปนตอการจัดการศึกษา เชน สรางอาคารไมเสร็จ ระบบสาธารณูปโภคไมเรียบรอย ฯลฯ 
ซ่ึงผิดวิสัยของผูที่ตองการดํ าเนินกิจการ ดังนั้นเมื่อไมดํ าเนินการเพื่อใหสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
สามารถดํ าเนินการได  โดยรัฐมนตรีตามคํ าแนะนํ าสามารถเพิกถอนใบอนุญาตได

การกํ าหนดเชนนี้ เพื่อใหผูรับใบอนุญาตรีบดํ าเนินการโดยเรงดวน     
ในการดํ าเนินการใดๆ ก็ตาม ทีจ่ ําเปนตอการจัดการศึกษา เพราะรัฐไมตองการใหผูรับใบอนุญาต    
ทีไ่ดรับใบอนุญาตที่จัดตั้งแลวไมดํ าเนินการแตอยางใด โดยรัฐถือวาเปนการสูญเสียเวลาเปนอยางยิ่ง 
เพราะรัฐตองการที่จะสงเสริมใหเอกชนเขามารวมรับภาระการจัดการศึกษา จึงกํ าหนดเวลาวาผูรับ
ใบอนญุาตจะตองรีบด ําเนนิการภายใน 1 ป นบัแตวนัทีไ่ดรับใบอนญุาต ถาผูรับใบอนญุาตไมด ําเนนิการ
ก็ควรจะตองเพิกถอนใบอนุญาตจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน การกํ าหนดดังนี้จึงเปนการบังคับ
ทางออมใหผูรับใบอนุญาตตองรีบดํ าเนินการ

                                                          
21 “มาตรา 80 เมื่อปรากฏวาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนใดไมดํ าเนินการในสิ่งที่จํ าเปนตอการจัดการศึกษา

ตามโครงการที่ไดรับใบอนุญาตภายในกํ าหนดหนึ่งปนับแตวันที่ไดรับใบอนุญาต หรือไมขอรับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการในการเปดดํ าเนินการในสาขาวิชาใดตามโครงการที่ไดรับใบอนุญาตภายในกํ าหนดสามป    
นับแตวันที่ไดรับใบอนุญาต ใหรัฐมนตรีโดยคํ าแนะนํ าของคณะกรรมการเพิกถอนใบอนุญาตนั้น”
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กรณีที่สอง การไมขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ในการขอเปดดํ าเนินการสาขาวิชาภายใน 3 ป โดยสถาบันอุดมศึกษาเอกชนอาจจะไมมีการเปด
ดํ าเนินการในสาขาวิชาใดในสาขาวิชาหนึ่งเลย เมื่อสถาบันอุดมศึกษาเอกชนไมกระทํ าภารกิจ     
ตามวตัถุประสงคของสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน ดงันัน้รัฐมนตรโีดยค ําแนะน ําคณะกรรมการการอดุมศกึษา
สามารถเพกิถอนใบอนญุาตได หรือสถาบนัอุดมศกึษาเอกชนอาจจะเปดด ําเนนิการในสาขาวชิาตางๆ
โดยไดรับความเห็นชอบจากสภาสถาบันเทานั้น แตไมสงเรื่องมาใหคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ใหความเหน็ชอบหลักสตูรตามมาตรา 18 ดงันัน้รัฐมนตรโีดยค ําแนะน ําคณะกรรมการการอดุมศกึษา
สามารถเพิกถอนใบอนุญาตได

กรณีไมขอรับความเห็นชอบการเปดดํ าเนินการสาขาวิชาตามโครงการ
ขอจดัตัง้ภายในก ําหนดเวลา 3 ปนัน้ การก ําหนดเชนนีเ้พือ่ตองการใหสถาบนัอดุมศกึษาเอกชนเปดสอน
สาขาวชิาทีเ่สนอขอเปดสอนมาพรอมกบัโครงการจดัตัง้ เนือ่งจากภารกจิหลักของสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน
คอื การจดัการเรยีนการสอน ถาสถาบนัอุดมศกึษาเอกชนละเลยไมใหความใสใจเปดสอนภายใน 3 ป
ก็ไมสมควรที่จะจัดตั้งเปนสถาบันอุดมศึกษาเอกชนตอไป รัฐมนตรีจึงตองเพิกถอนใบอนุญาตจัดตั้ง

3.5.2.3 กรณไีมเปดดํ าเนินการสาขาวิชาภายในระยะเวลาที่กํ าหนด22

การที่สถาบันอุดมศึกษาเอกชนมศีกัยภาพความพรอมในการจดัการเรียน
การสอนในหลักสูตรใดๆ เพิ่มเติมจากสาขาวิชาที่ขอเปดดํ าเนินการพรอมกับโครงการที่จัดตั้งนั้น 
และไดรับความเหน็ชอบใหเปดสอนแลว ควรตองรบีด ําเนนิการเปดภายใน 1 ป การก ําหนดเวลา 1 ปนัน้
เปนเวลาที่พอสมควรที่สถาบันอุดมศึกษาเอกชนจะมคีวามพรอมในการเปดสอน ถาเลยกํ าหนดเวลา 
1 ป เทากับวา สถาบันอุดมศึกษาเอกชนคงไมตองการที่จะเปดสอนในหลักสูตรนั้นๆ อีกตอไป    
การใหความเห็นชอบก็ควรตองสิ้นสุดลง

                                                          
22 “มาตรา 81 เมื่อปรากฏวาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนใดไดรับความเห็นชอบใหเปดดํ าเนินการในสาขา

วิชาใดตามมาตรา 18 แลว สถาบันอุดมศึกษาเอกชนนั้นไมดํ าเนินการภายในกํ าหนดหนึ่งปนับแตวันที่ไดรับ
ความเห็นชอบใหเปดดํ าเนินการในสาขาวิชานั้น ใหถือวาการใหความเห็นชอบใหเปดดํ าเนินการสาขาวิชานั้น
เปนอันสิ้นสุดลง”

DPU



92

3.5.2.4 กรณีสถาบันอุดมศึกษาเอกชนโฆษณาขอความอันเปนเท็จ
มาตรา 8223 และมาตรา 8324 เปนบทบญัญตัเิกีย่วกบัการทีส่ถาบนัอดุมศกึษา

เอกชนโฆษณา ประชาสัมพันธตางๆ เกี่ยวกับสถาบันอันเปนเท็จไมวากระทํ าดวยวิธีการใดๆ     
คณะกรรมการการอดุมศกึษาสามารถออกค ําสัง่ใหสถาบนัอดุมศกึษาเอกชนแหงนัน้กระท ําตามทีบ่ญัญตัิ
ในมาตรา 83 ได แลวแตกรณี และมาตรา 83 (4) ใหโฆษณาเพื่อแกไขความเขาใจผิดของประชาชน 
ทีอ่าจเกดิขึน้แลวตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการกํ าหนด

ในทางปฏิบัตินั้น สถาบันอุดมศึกษาเอกชนหลายแหงไดโฆษณา 
ประชาสมัพนัธขอความอนัเปนเทจ็มาโดยตลอด ซ่ึงพระราชบญัญตัสิถาบนัอดุมศกึษาเอกชน พ.ศ. 2522
ไมไดบัญญัติเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยตรง จึงทํ าใหมีผูฝาฝนคอนขางมาก และมีประชาชนที่เขาใจผิด  
สอบถามมาทีสํ่ านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษาตลอดมา ดงันัน้พระราชบญัญตัสิถาบนัอดุมศกึษา
เอกชน พ.ศ. 2546 จงึไดบัญญัติใหสถาบันอุดมศึกษาเอกชนตองรับผิดชอบในสิ่งที่เผยแพรออกไป 
ซ่ึงเปนเรื่องที่ดีที่ทํ าใหสถาบันอุดมศึกษาเอกชนไตรตรองขอความกอนที่จะเผยแพรตอสาธารณชน 
ดังนั้นรัฐจึงตองควบคุมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนอีกชั้นหนึ่ง เพื่อใหความคุมครองแกประชาชน     
ผูที่อาจเขาใจผิดจากการโฆษณา

                                                          
23 “มาตรา 82 การโฆษณาของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนตองไมใชขอความอันเปนเท็จหรือไมตรง

กับขอเท็จจริงตามที่ไดรับใบอนุญาตหรือไมตรงตามขอกํ าหนดหรือเปนขอความที่อาจกอใหเกิดผลเสียตอสังคม
เปนสวนรวม

ขอความตามวรรคหนึ่งหมายความรวมถึงการกระทํ าใหปรากฏดวยตัวอักษร ภาพ ภาพยนตร แสง
เสียง เครื่องหมายหรือการกระทํ าอยางใดๆ ที่ทํ าใหบุคคลทั่วไปสามารถเขาใจ ความหมายได”.

24 “มาตรา 83 ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นวาการโฆษณาใดฝาฝนมาตรา 82 ใหคณะกรรมการมีอํ านาจ
ออกคํ าสั่งอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางดังตอไปนี้

(1) ใหแกไขขอความหรือวิธีการในการโฆษณา
(2) หามการใชขอความบางอยางที่ปรากฏในการโฆษณา
(3) หามการโฆษณาหรือหามใชวิธีการนั้นในการโฆษณา”
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3.5.2.5 กรณกีารออกคํ าสั่งทางปกครอง25

มาตรา 84 เปนมาตรการลงโทษสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่กระทํ าการ
ฝาฝนตามทีบ่ญัญตัไิว โดยใหเปนดลุพนิจิในการสัง่การอยางใดอยางหนึง่ตามทีเ่หน็สมควรขึน้อยูกบั
ความรายแรงของแตละกรณ ี บทบญัญตันิีเ้หมอืนกบัทีบ่ญัญตัไิวในพระราชบญัญตัสิถาบนัอุดมศกึษา
เอกชน พ.ศ. 2522 สํ านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษาไดใชมาตรการการเตอืนเปนหนงัสือใหปรับปรงุ
แกไขสิง่ตางๆ ตามที่แจงไปภายในเวลาที่กํ าหนดมากที่สุด และทางปฏิบัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
มกัจะไมคอยกระท ําตามเงือ่นไขทีก่ ําหนด เนือ่งจากสถาบนัอดุมศกึษาเอกชนไมมคีวามเกรงกลวัตอโทษ
ทีจ่ะไดรับ และเหน็วาส ํานกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษาไมเอาจรงิ เพราะไมคอยไดใชมาตรการอืน่
ทีม่คีวามรุนแรงมากกวา จึงทํ าใหมาตรการตางๆ ไมมีประสิทธิภาพเทาที่ควร แตทั้งนี้แมมาตรการ
จะเขมงวดเทาใด แตถาขาดการน ําไปปฏบิตัอิยางจรงิจงักค็งไมมปีระโยชนแตอยางใด ดงันัน้ส ํานกังาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงควรใหความสํ าคัญกับมาตรการลงโทษดังกลาว เพื่อที่จะทํ าให
สถาบนัอุดมศกึษาเอกชนเกดิความเกรงกลวั และด ําเนนิการจดัการศกึษาอยางมคีณุภาพตรงตามเกณฑ
ทีก่ํ าหนด

                                                          
25 “มาตรา 84 เมื่อปรากฏวาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนใดไดรับความเห็นชอบใหเปดดํ าเนินการในสาขา

วิชาใดแลว สถาบันอุดมศึกษาเอกชนนั้นไมปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการ หรือเงื่อนไขที่คณะกรรมการกํ าหนด
หรือไมใชคํ าวามหาวิทยาลัย สถาบัน หรือวิทยาลัย เปนอักษรไทยนํ าหนาช่ือสถาบันอุดมศึกษาเอกชน หรือใชช่ือ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนเปนอักษรตางประเทศโดยไมไดรับอนุญาตจากรัฐมนตรี หรือการจัดการศึกษา
ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนนั้นเสื่อมลงจากมาตรฐานการศึกษาที่รับรองไว ใหคณะกรรมการเตือนเปนหนังสือ
ใหปรับปรุงแกไขสิ่งตางๆ ตามที่แจงไปภายในเวลาที่กํ าหนด

ถาหากสถาบันอุดมศึกษาเอกชนนั้นไมดํ าเนินการตามวรรคหนึ่ง ใหรัฐมนตรีโดยคํ าแนะนํ า
ของคณะกรรมการมีอํ านาจสั่งการตามควรแกกรณีอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้

(1) สั่งใหงดรับนักศึกษาในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหน่ึงหรือทุกสาขาวิชา
(2) เพิกถอนการรับรองมาตรฐานการศึกษา
(3) เพิกถอนการใหความเห็นชอบการเปดดํ าเนินการในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหน่ึง หรือทุกสาขาวิชา
(4) เพิกถอนการรับรองวิทยฐานะ
(5) เพิกถอนใบอนุญาตนั้น
การสั่งการตามวรรคหนึ่งและวรรคสองไมกระทบถึงการดํ าเนินคดีผูกระทํ าการอันกฎหมายนั้นๆ

บัญญัติเปนความผิดและกํ าหนดโทษไว”
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3.5.2.6 กรณีการควบคุมสถาบันอุดมศึกษาเอกชน26

กรณตีามมาตรา 86 นั้น เปนกรณีรายแรงที่ไมอาจใหสถาบันอุดมศึกษา
เอกชนแหงนัน้ด ําเนนิการตอไปไดดวยตนเอง รัฐมนตรีโดยคํ าแนะน ําของคณะกรรมการการอดุมศกึษา
จึงจํ าเปนตองแตงตั้งคณะกรรมการควบคุมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนขึ้นมาเพื่อทํ าหนาที่บริหารงาน
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนแทนสภาสถาบัน ในทางปฏิบัติรัฐมนตรีโดยค ําแนะนํ าของคณะกรรมการ
การอดุมศึกษา จะแตงตั้งผูบริหารของสํ านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเปนนายกสภาสถาบัน 
และแตงตัง้ผูทรงคุณวุฒิภายนอกจากหลายสาขาอาชีพที่เห็นวาเหมาะสม และสามารถทํ างานเพื่อให
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่มีปญหานั้นดํ าเนินกิจการตอไปได ในกรณีของอธิการบดี คณาจารย
ประจ ํา และเจาหนาที่ของสถาบัน คณะกรรมการควบคุมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนมักจะมอบหมาย
ใหปฏิบัติหนาที่ตอไป เพื่อมิใหการดํ าเนินงานของสถาบันชะงักลงกลางคัน แตทั้งนี้อธิการบดี      
จะตองรบันโยบายของคณะกรรมการควบคมุไปปฏบิตั ิซ่ึงนโยบายจะเนนในดานทีส่ถาบนัอดุมศกึษา
เอกชนแหงนัน้ประสบปญหา โดยสวนมากจะเปนปญหาดานการเงนิ คณะกรรมการควบคมุตองแกปญหา
สภาพคลองทางการเงินเพื่อใหสถาบันสามารถพึ่งตนเองไดเร็วที่สุด27

                                                          
26 “มาตรา 86 เมื่อสถาบันอุดมศึกษาเอกชนใดมีเหตุอยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี้

(1) ไมมีทุนพอจะดํ าเนินการตอไป หรือมีหนี้สินเกินทรัพยสินหรือมีฐานะการเงินไมมั่นคงอันอาจเกิด
ความเสียหายแกสถาบันอุดมศึกษาเอกชน

(2) ฝาฝนบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวง เงื่อนไขที่รัฐมนตรีกํ าหนดหรือประกาศ
ที่ออกหรือกํ าหนดตามพระราชบัญญัตินี้ หรือไมปฏิบัติตามขอกํ าหนดของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนหรือคํ าสั่ง
ของพนักงานเจาหนาที่ซึ่งสั่งการตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ ในเมื่ออาจทํ าใหเกิดความเสียหายแกสถาบัน
อุดมศึกษาเอกชน หรือไมปฏิบัติตามคํ าสั่งของรัฐมนตรีซึ่งสั่งการตามมาตรา 100 วรรคสาม

(3) หยดุสอนเกนิสองเดอืนตดิตอกัน เวนแตเปนการหยดุสอนตามขอกํ าหนดของสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน
(4) สภาสถาบัน กรรมการสภาสถาบัน อธิการบดี คณาจารยในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนหรือนักศึกษา

ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนดํ าเนินการอันเปนภัยอยางรางแรงตอความมั่นคงหรือความปลอดภัยของประเทศ
วัฒนธรรมของชาติ ความสงบเรียบรอย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน

ใหรฐัมนตรโีดยค ําแนะน ําของคณะกรรมการมอี ํานาจสัง่ใหสถาบนัอดุมศกึษาเอกชนอยูในความควบคมุ
ของคณะกรรมการการอดุมศกึษา และใหรฐัมนตรแีตงตัง้คณะกรรมการควบคมุสถาบนัอดุมศกึษาเอกชนขึน้คณะหนึง่
ประกอบดวย กรรมการไมนอยกวาหาคน แตไมเกินสิบหาคนทํ าหนาที่แทนสภาสถาบัน และใหประกาศคํ าสั่ง
ควบคุมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในหนังสือพิมพรายวันภาษาไทยมีกํ าหนดเวลาติดตอกันไมนอยกวาสามวัน”

27 “มาตรา 89 สถาบันอุดมศึกษาเอกชนอาจอุทธรณคํ าสั่งควบคุมตอรัฐมนตรีไดภายในสามสิบวันนับแต
วันไดรบัแจงค ําสัง่ ใหรฐัมนตรมีอี ํานาจแตงต้ังคณะกรรมการพจิารณาอทุธรณขึน้คณะหนึง่ประกอบดวย ผูแทนสถาบนั
อดุมศกึษาเอกชนจ ํานวนสามคน ผูแทนส ํานกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษาจ ํานวนสามคน และผูทรงคณุวุฒิในปญหา
ทีเ่กีย่วของจ ํานวนสามคนเปนผูพิจารณาเสนอความเหน็ตอรฐัมนตรเีพือ่ช้ีขาดตามมตขิองคณะกรรมการพจิารณาอทุธรณ”
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สถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ถูกควบคุมสามารถยื่นอุทธรณคํ าสั่งควบคุม
ตอรัฐมนตรไีด โดยรัฐมนตรีมอํี านาจแตงตัง้คณะกรรมการพจิารณาอทุธรณขึน้คณะหนึง่ประกอบดวย  
ผูแทนสถาบันอุดมศึกษาเอกชนจํ านวนสามคน ผูแทนสํ านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
จํ านวนสามคน และผูทรงคุณวุฒิในปญหาที่เกี่ยวของจํ านวนสามคน การกํ าหนดสัดสวนเชนนี้     
นาจะท ําใหสถาบนัอดุมศกึษาเอกชนทีถู่กค ําสัง่ควบคมุไดรับความเปนธรรม เพราะมผูีแทนจากสถาบนั
อุดมศกึษาเอกชนดวยกันเองถึง 3 คน และมีผูทรงคุณวุฒิภายนอกอีก 3 คน ซ่ึงตามพระราชบัญญัติ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2522 ไมไดระบุจํ านวนของผูแทนแตละฝาย อาจจะทํ าใหเกิด    
ความไมเปนธรรมได ถารัฐมนตรีแตงตั้งผูแทนที่มาจากหนวยงานของรัฐมากกวาผูแทนจากสถาบัน
อุดมศึกษาเอกชน

ดงันัน้บทบญัญตันิี ้ รัฐเปดโอกาสใหสถาบนัอดุมศกึษาเอกชนทีถู่กควบคมุ
มหีนทางในการแสดงเหตผุลวาสถาบนัแหงนัน้ไมไดเขาเงือ่นไขตามทีร่ะบไุวในมาตรา 86 แตอยางใด
และสามารถบริหารจัดการสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเองได
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บทที่ 4
วิเคราะหปญหาการบังคับใชพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน

พ.ศ. 2546

เนือ่งจากพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 ไดมีผลบังคับใชเมื่อวันที่ 
31 ตลุาคม 2546 จนกระทัง่บดันีเ้ปนเวลา 3 ปแลว และในบทที ่3 ไดอธิบายถึงหลักการของกฎหมาย
ที่ไดมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องสํ าคัญๆ เชน การจัดตั้งและเปดดํ าเนินการ การมีคณะกรรมการ     
การอดุมศกึษาซึง่ท ําหนาทีแ่ทนคณะกรรมการสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน การมกีองทนุตางๆ จาก 5 กองทนุ
เปน 7 กองทุน ฯลฯ การเปลี่ยนแปลงนั้นบางมาตราบัญญัติใหตองมีการออกกฎกระทรวง ประกาศ
กระทรวงศึกษาธกิาร ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อบังคับการใหเปนไปตามกฎหมาย
อยางมปีระสทิธภิาพ แตเนือ่งจากกฎหมายล ําดบัรองทีอ่อกตามความในพระราชบญัญตัสิถาบนัอดุมศกึษา
เอกชน พ.ศ. 2546 ยงัไมแลวเสร็จ ซ่ึงขณะนี้สํ านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดมีการจัดทํ า
รางกฎหมายล ําดบัรองไวเรียบรอยแลว ซ่ึงบางฉบบัไดประกาศใชแลว แตอีกสวนหนึง่ยงัอยูในระหวาง
การพจิารณา ดังนั้นในขณะนี้จึงนํ าบทเฉพาะกาลตามมาตรา 130 “ในระหวางที่ยังไมมีกฎกระทรวง 
ประกาศ คํ าส่ัง ขอกํ าหนด ระเบียบ และขอบังคับ เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ใหนํ า       
กฎทบวง ประกาศ ค ําสัง่ ขอก ําหนด ระเบยีบ และขอบงัคบั ทีอ่อกตามพระราชบญัญตัสิถาบนัอดุมศกึษา
เอกชน พ.ศ. 2522 มาใชบงัคับโดยอนุโลม” มาใชบังคับไปพลางกอน จนกวาจะมีการออกกฎหมาย
ลํ าดับรองที่ออกตามพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546

ในวิทยานิพนธฉบับนี้ จึงมุงที่จะวิเคราะหใหเห็นถึงปญหาในบทบัญญัติของกฎหมาย
ที่ทํ าใหสถาบันอุดมศึกษาเอกชนยังขาดความเปนอิสระและความคลองตัวในการบริหารจัดการ 
หรือความไมเสมอภาคระหวางสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชนอันเปนผลมาจากบทบัญญัติ
ของกฎหมาย หรือปญหาสภาพคลองทางการเงิน ดังนี้
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4.1  ดานการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน

4.1.1 การจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
การจดัตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ในกฎกระทรวง เร่ือง การอนุญาตใหจัดตั้ง

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน ไดบัญญัติหลักการไวคลายคลึงกับกฎทบวง ฉบับที่ 10 ที่ออกตามความ
ในพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2522 เพยีงแตเพิ่มสาระสํ าคัญในเรื่องการศึกษา
ความเปนไปไดในการจัดตั้ง

แมหลักเกณฑดงักลาวอาจจะท ําใหผูขอรบัใบอนญุาตมภีาระคาใชจายเพิ่มมากขึ้น
ในการศึกษาความเปนไปไดในการจัดตั้ง แตถาผูขอรับใบอนุญาตไดผลการศึกษาที่ชัดเจน จะมี
ประโยชนในการพิจารณาวาสมควรจะจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชนตอไปหรือไม ถาผลการศึกษา
มีนักเรียนมัธยมปลายมีโอกาสเรียนนอยประกอบกับสาธารณูปโภคก็ยังไมเพียบพรอม การจัดตั้ง
และเปดดํ าเนินการสถาบันอุดมศึกษาเอกชนใหคงอยูไดก็จะเปนเรื่องยาก ดังนั้นการศึกษานั้น         
มผีลประโยชนตอเอกชนผูขอจัดตั้งเปนอยางมาก

ดงันัน้ หลักเกณฑทีบ่ญัญตัเิพิม่ขึน้มาใหมนัน้เปนหลักเกณฑทีสํ่ านกังานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาพิจารณาวาเปนพื้นฐานที่สํ าคัญอยางหนึ่งในการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน และ
หลักการดังกลาวนั้นใชในการจัดตั้งมหาวิทยาลัยของรัฐอยูแลว เมื่อรัฐตองการใหเอกชนเขามา   
รวมรบัภาระการจัดการศึกษาแลว รัฐตองใหการสนับสนุนดานการเงินกับสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ทกุแหงตามที่กฎหมายบัญญัติไว รัฐจึงไมตองการสูญเสียงบประมาณโดยไมไดผลตอบแทนที่คุมคา 
การกํ าหนดใหเอกชนตองศึกษาความเปนไปไดของการจัดตั้งจึงเปนหลักประกันในเบื้องตนวา   
เมื่อสถาบันอุดมศึกษาเอกชนไดรับใบอนุญาตแลว ยอมมีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอน     
เพือ่ชวยแบงเบาภาระของรฐัในการจดัการศกึษาระดบัอดุมศกึษา ดงันัน้ กฎกระทรวงดงักลาวจงึสงผล
ใหการจัดการศึกษาของเอกชนเพื่อเปนการเสริมตอการพัฒนาประเทศบรรลุผลตามที่ผูยกราง     
พระราชบญัญตัสิถาบนัอดุมศกึษาเอกชน พ.ศ. 2546 ไดก ําหนดกรอบในการพจิารณาจดัท ํารางดงักลาว
เอาไว และหลังจากที่กฎกระทรวงดังกลาวมีผลบังคับใช ไดมีสถาบันอุดมศึกษาเอกชนหลายแหง   
ที่ตองดํ าเนินการตามกฎกระทรวงนี้ และคงตองใชเวลาสักระยะหนึ่งในการติดตามประเมินผลวา 
สถาบนัอุดมศกึษาเอกชนทีจ่ดัตัง้ขึน้ใหมและไดท ําการศกึษาความเปนไปไดในการจดัตัง้ จะสามารถ
จดัการเรยีนการสอนไดคณุภาพมาตรฐานดกีวาสถาบนัอดุมศกึษาเอกชนทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามพระราชบญัญตัิ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2522 แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2535 หรือไม
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4.1.2 ขอกํ าหนดของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
การที่พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 ก ําหนดใหสถาบัน

อุดมศกึษาเอกชนตองจดัท ําขอก ําหนดนัน้ เพือ่แสดงใหสาธารณะรบัทราบถงึแผนแมบทของสถาบนั
อุดมศึกษาเอกชนแตละแหง และการที่กฎหมายกํ าหนดใหการแกไขขอกํ าหนดบางเรื่องสิ้นสุด       
ทีส่ภาสถาบันนั้น ก็เพื่อใหสถาบันอุดมศึกษามีความคลองตัวในการบริหารงาน สามารถปรับเปลี่ยน
ใหทันกับความตองการของสถาบันแตละแหง สํ าหรับขอกํ าหนดบางเรื่องที่ตองใหคณะกรรมการ
ใหความเหน็ชอบนัน้เปนประเดน็ทีรั่ฐใหความส ําคญั รัฐตองการทราบการแกไขเปลีย่นแปลงบางอยาง
ทีม่ผีลกระทบตอความมัน่คงของสถาบนัอุดมศกึษา เพราะรฐัตองใหความคุมครองแกบคุคลภายนอก
ที่สุจริตดวย ทั้งนี้เพื่อใหการจัดการศึกษาของเอกชนเปนไปอยางมีคุณภาพ มาตรฐาน และเปน    
การจัดการศึกษาที่เสริมตอการพัฒนาประเทศ

ดงันัน้ขอกํ าหนดตามพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 จึงมี
ความเหมาะสมมากขึ้นกวากฎหมายเดิมที่การแกไขขอกํ าหนดทุกเรื่องตองใหคณะกรรมการสถาบัน
อุดมศึกษาเอกชนใหความเห็นชอบกอน เพราะฉะนั้น การกํ าหนดขอกํ าหนดในลักษณะดังกลาว   
จึงสงผลใหสถาบันอุดมศึกษาเอกชนมีความคลองตัวในการบริหารจัดการภายในสถาบันมากยิ่งขึ้น 
และรัฐกย็งัสงวนการแกไขขอกํ าหนดบางเรื่องเพื่อรักษาความมีคุณภาพการจัดการศึกษาไวดวย

4.1.3 ลักษณะเนื้อท่ีท่ีดิน
การก ําหนดใหเอกชนตองมีเนื้อที่สํ าหรับการจัดตั้งมหาวิทยาลัย 100 ไร วิทยาลัย

และสถาบนั 10 ไร นัน้ เปนการจ ํากดัสทิธิของเอกชนพอสมควร การก ําหนดใหการจดัตัง้มหาวทิยาลยั
ตองมเีนือ้ทีถึ่ง 100 ไร โดยไมไดค ํานงึวาเนือ้ที ่100 ไร นัน้ จะน ํามาใชประโยชนไดอยางเตม็ทีห่รือไม
และการจดัหาทีด่นิถึง 100 ไร ไมใชเร่ืองงาย เอกชนจงึตองจดัตัง้เปนวทิยาลยัเอกชนแทน ซ่ึงการจดัตัง้
เปนวทิยาลัยทํ าไดงายกวา ใชที่ดินแค 10 ไร เทานั้น และจะจดัการศึกษาเนนสาขาวิชาใดหรือกลุม
สาขาวิชาใดเทานั้น แตบางกรณีผูรับใบอนุญาตอาจจะมีศักยภาพเพียงพอที่จะจัดการเรียนการสอน
ในหลายสาขาวชิาหรือหลายกลุมสาขาวชิากไ็ด เพยีงแตไมสามารถหาทีด่นิไดครบตามจ ํานวนทีก่ ําหนด
และแมวากฎหมายจะเปดชองใหสามารถใชพืน้ทีท่ีไ่มตดิกนัไดแตตองมกีารเชือ่มโยงโดยไมเปนอปุสรรค
ตอการจัดการศึกษาก็ตาม แตพื้นที่ทั้ง 2 ผืน กค็วรจะอยูใกลกันเพื่อใหการจัดการศึกษาเปนไปดวย
ความสะดวก จงึตองจดัหาพืน้ทีใ่หครบตามจ ํานวนอยูนัน่เอง แตอยางไรกต็ามไดมขีอยกเวนประการหนึง่
คือ ปจจุบันการจัดการศึกษาไดนํ าเทคโนโลยีมาใชมากขึ้น จึงสามารถรองขอตอคณะกรรมการ   
เพือ่ขออนญุาตจดัตัง้สถาบนัอดุมศกึษาเอกชนโดยใชพืน้ทีน่อยกวาทีก่ ําหนดได แตเอกชนกต็องลงทนุ
ดานเทคโนโลยีซ่ึงตองใชเงินลงทุนจํ านวนพอสมควรเชนกัน
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การก ําหนดเชนนี ้จงีเปนการไมคอยสงเสรมิใหมกีารจดัการศกึษาทีเ่สรมิตอการพฒันา
ประเทศ และมคีวามไมเสมอภาคระหวางการจดัตัง้สถาบนัอดุมศกึษาของรฐัและเอกชน เพราะการจดัตัง้
สถาบนัอดุมศกึษาของรัฐไมไดกํ าหนดจํ านวนเนื้อที่ในการจัดตั้งแตอยางใด และเอกชนผูที่จะเขามา
จัดการศึกษาตามกฎหมายใหม จะมีความเสียเปรียบกวาเอกชนที่จัดตั้งตามกฎหมายเกาดวย ทํ าให
เอกชนผูทีส่นใจเขามาจัดการเรียนการสอนจะตองพิจารณาถึงตนทุน คาใชจายที่จะตองเสียไป และ
อาจจะสงผลใหเอกชนเขามาจัดการศึกษานอยลงไปดวย

ดงันัน้ กฎกระทรวงดงักลาวกอใหเกดิความไมเสมอภาคกนัระหวางสถาบนัอดุมศกึษา
ของรฐัและเอกชน และเปนการจ ํากดัสทิธขิองเอกชนคอนขางมากในการเขามารวมรบัภาระการจดัการศกึษา
จงึควรมแีนวทางใหมในการกํ าหนดจํ านวนเนื้อที่ใหม เชน อาจจะแบงเปนเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล และตางจังหวัด กลาวคือ ถาจัดตั้งในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล อาจจะกํ าหนด
เนือ้ทีจ่ดัตัง้มหาวิทยาลัยไมถึง 100 ไร ก็ได แตอยางไรก็ตามสิ่งที่สํ าคัญที่สุดไมใชเร่ืองจํ านวนเนื้อที่ 
แตเปนเรือ่งคณุภาพมาตรฐานการจดัการศกึษามากกวา แมวาสถาบนัใดมเีนือ้ทีก่วางขวางแตการเรยีน
การสอนไมไดคณุภาพ ในอนาคตกอ็าจจะไมมนีกัศกึษาสนใจเขาศกึษาตอและสดุทายสถาบนัแหงนัน้
กอ็าจจะตองปดกิจการลงในที่สุด

4.1.4 การเปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
การเปลี่ยนประเภทของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนนั้น ตองคํ านึงถึงความสามารถ

ในการจดัการเรยีนการสอนดวย ซ่ึงการเปลีย่นประเภทนัน้มคีวามสบืเนือ่งกบักฎกระทรวง เรือ่ง ลักษณะ
และเนือ้ทีท่ีด่นิทีจ่ะใชเปนทีจ่ดัตัง้สถาบนัอดุมศกึษาเอกชน พ.ศ. 2549 เพราะตองมพีืน้ทีค่รบ 100 ไร
ถึงจะสามารถเปลีย่นประเภทเปนมหาวทิยาลยัได แตนอกเหนอืจากทีด่นิแลว ส่ิงทีส่ถาบนัอุดมศกึษา
เอกชนตองใหความส ําคญั คอื ดานวชิาการ ทีจ่ะตองมคีวามพรอมทางดานหลักสตูร สาขาวชิา อัตราสวน
อาจารยประจํ าตอนักศึกษา หองสมุดและตองมีการบริการวิชาการแกสังคมมากขึ้น มีผลงานวิจัย    
ทีเ่ปนประโยชนตอสังคม ทั้งนี้ตองไดมาตรฐานตามหลักเกณฑที่กํ าหนดดวย  จึงจะสามารถเปลี่ยน
ประเภทได หลักการการเปลี่ยนประเภทอาจจะทํ าไดยาก แมวิทยาลัยจะมีศักยภาพความพรอม      
ในดานวชิาการก็ตาม แตถาหาที่ดินไดไมครบ 100 ไร ก็ไมสามารถเปลี่ยนประเภทได จึงสงผล     
ใหการจดัการศกึษาของวทิยาลยัอยูในวงจ ํากดัทีแ่คบ และมผีลตอการดงึดดูผูทีส่นใจเขาศกึษาตอดวย
เนื่องจากการความรูสึกของบุคคลทั่วไป การศึกษาในมหาวิทยาลัยยอมมีความนาสนใจมากกวา
วิทยาลัย
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ดังนั้น การเปลี่ยนประเภทจึงปฏิบัติไดคอนขางยาก นอกจากความพรอม      
ดานวชิาการแลว ยังตองมีความพรอมในดานกายภาพดวย กฎกระทรวงเรื่องลักษณะและเนื้อที่ที่ดิน
ทีใ่ชในการจดัตัง้สถาบนัอดุมศกึษาเอกชน พ.ศ. 2549 และรางกฎกระทรวงขออนญุาตและการอนญุาต
ใหเปลีย่นประเภทสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน พ.ศ. …. ควรตองมกีารแกไขจ ํานวนเนือ้ที ่ เพือ่ใหการจดัตัง้
และการเปลี่ยนประเภทกระทํ าไดงายขึ้น เพราะเนื้อที่คงไมใชตัวช้ีวัดวาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
แหงนัน้จะจดัการเรียนการสอนไดคุณภาพมาตรฐานกวาการกํ าหนดจํ านวนพื้นที่ที่นอยกวา 100 ไร 
ทัง้นีเ้พือ่ใหเกิดความคลองตัว  ความเทาเทียมระหวางสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชนดวย

4.1.5 การจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง
การจดัการศกึษานอกสถานทีต่ัง้ สถาบนัอดุมศกึษาเอกชนควรตระหนกัถึงคณุภาพ

การศกึษาในสถานทีต่ัง้กอนวามคีณุภาพเพยีงพอหรือยงั ถึงจะไปด ําเนนิการเปดสอนนอกสถานทีต่ัง้ได
อยางไรกต็ามแมหลักเกณฑการจดัการศกึษานอกสถานทีต่ัง้จะค ํานงึถึงคณุภาพเปนส ําคญั แตถาพจิารณา
ในดานความเสมอภาคระหวางสถาบนัอดุมศกึษาของรฐัและเอกชนแลว จะพบวามคีวามแตกตางกนั
อยางมาก เนือ่งจากสถาบนัอดุมศกึษาของรฐัสามารถจดัการศกึษานอกสถานทีต่ัง้ไดโดยความเหน็ชอบ
ของสภาสถาบันเทานั้น รัฐไมไดเขาไปควบคุมคุณภาพเชนเดียวกับสถาบันอุดมศึกษาเอกชน และ
ปจจบุนัจะพบวา สถาบนัอุดมศกึษาของรฐัมกีารจดัการเรยีนการสอนนอกสถานทีต่ัง้เปนจ ํานวนมาก  
โดยไมไดจัดตั้งเปนวิทยาเขต เพราะวิทยาเขตตองใชงบประมาณจํ านวนมากและจะตองปฏิบัติ    
เชนเดยีวกบัสถาบนัอดุมศกึษาหลกั จงึเปลีย่นมาเปนการเชาสถานทีท่ีอ่ยูในแหลงชมุชนเพือ่จดัการเรยีน
การสอน ซ่ึงมีคาใชจายถูกกวาและสามารถหาลูกคาไดงายขึ้นดวย การกระทํ าของสถาบันอุดมศึกษา
ของรฐับางแหงท ําใหการจดัการศกึษาไมไดคณุภาพเทาทีค่วร และปจจบุนัการแขงขนักท็วคีวามรนุแรง
ยิง่ขึน้ สถาบนัอดุมศกึษาแตละแหงตางพยายามหาลกูคาโดยไมไดค ํานงึถึงคณุภาพมาตรฐานการศกึษา
เทาที่ควร แตรัฐก็ยังไมมีมาตรการที่จะจัดการกับเรื่องดังกลาว แตรัฐก็ควรจะใหความเปนธรรม   
กับสถาบันอุดมศึกษาของเอกชนมากกวานี้ ถารัฐใหความเชื่อมั่นกับสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ         
กค็วรจะใหกบัสถาบนัอดุมศกึษาเอกชนดวย เพือ่ทีจ่ะท ําใหรัฐปฏบิตัติอสถาบนัอดุมศกึษาทัง้ 2 ประเภท
อยางเสมอภาคกันดังที่ปรากฏตามกรอบการพิจารณาจัดทํ าพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
พ.ศ. 2546

DPU



101

4.2  ดานการบริหารงานสถาบันอุดมศึกษาเอกชน

การบรหิารงานของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน มีความคลองตัวมากขึ้น เนื่องจากการจัด
โครงสรางการบรหิารงานภายในสถาบนัอดุมศกึษาเปนไปตามระเบยีบหรือขอบงัคบัของสภาสถาบนั
แหงนั้นๆ เอง และการบริหารงานของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน มีความสัมพันธกับสภาสถาบันและ
อธิการบดอียางใกลชิด โดยสภาสถาบนัจะเปนผูวางนโยบายการบรหิารงาน และอธกิารบดตีองบรหิาร
จดัการใหเปนไปตามทีส่ภาสถาบนัก ําหนด ดงันัน้คณุสมบตัขิองสภาสถาบนัจงึมคีวามส ําคญัเปนอยางมาก

4.2.1 คณุสมบัติของกรรมการสภาสถาบัน
ประเด็นที่มีการแกไขที่สํ าคัญ คือ ตามพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 

พ.ศ. 2522 แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2535 ไมไดก ําหนดคุณวุฒิการศึกษาของกรรมการสภาสถาบัน ดังนั้น
กรรมการสภาสถาบันนั้นจะสํ าเร็จการศึกษาระดับใดก็ได ทั้งนี้อาจจะพิจารณาจากประสบการณ 
วัยวุฒิวามีความเหมาะสมกับการบริหารงานของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนนั้นๆ แตพระราชบัญญัติ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 ก ําหนดไวชัดเจนวา กรรมการสภาสถาบันตองสํ าเร็จการศึกษา
ไมตํ่ ากวาระดับปริญญาตรี การที่กฎหมายบัญญัติเชนนี้ เนื่องจากตองการใหสถาบันอุดมศึกษา    
เอกชนเปนที่รวมของผูมีความรู เพราะการบริหารสถาบันอุดมศึกษาเอกชนจํ าเปนตองใชผูมีความรู
ความสามารถในระดบัสูง เพือ่ทีจ่ะบรหิารงานและพฒันาสถาบนัอดุมศกึษาเอกชนใหแขงขนักบัแหงอ่ืนได

ประเด็นที่ตองพิจารณาเพิ่มเติมมี 2 ประเด็น คือ
1) กรณีผู รับใบอนุญาต กํ าหนดใหเปนกรรมการสภาสถาบันไดเฉพาะ

กรรมการสภาสถาบนัประเภทผูทรงคณุวฒุเิทานัน้ จะเปนนายกสภาสถาบนัไมได แมวาในทางปฏบิตัิ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนตองการใหผูรับใบอนุญาตเปนนายกสภาสถาบัน ซ่ึงจะสามารถควบคุม    
ดูแลกิจการของสถาบันไดโดยตรง แตจุดมุงหมายของมาตรานี้ นาจะตองการใหบุคคลภายนอก    
ซ่ึงมคีวามรู ความสามารถ ประสบการณในการบริหารงานวิชาการ เขามาบริหารสถาบันอุดมศึกษา
เอกชนมากกวา เพราะการบริหารอุดมศึกษามีความแตกตางไปจากการบริหารองคกรอ่ืน สถาบัน
อุดมศกึษาเอกชนเปนองคกรทีป่ระกอบไปดวยผูมคีวามรูทางดานวชิาการ ซ่ึงมกัจะมคีวามคดิทีแ่ตกตาง
และหลากหลาย การจะยอมรับนับถือ นายกสภาสถาบันอาจจะตองใชความมีช่ือเสียง คุณวุฒิ วัยวุฒิ 
มาเปนปจจยัทีท่ ําใหการยอมรบัเกดิไดงายขึน้ ดงันัน้การหามมใิหผูรับใบอนญุาตเปนนายกสภาสถาบนั 
จงึมคีวามเหมาะสมตามเหตผุลทีก่ลาวมาขางตน แตอยางไรกต็ามกฎหมายกม็ไิดกดีกนัผูรับใบอนญุาต
เปนกรรมการสภาสถาบันแตอยางใด เพราะผูรับใบอนุญาตยอมตองการเขามารวมบริหารจัดการ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ตนสรางขึ้นมาดวย
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2) กํ าหนดให “ผูรับใบอนุญาตซึ่งเปนบุคคลธรรมดาอาจไดรับแตงตั้งใหเปน
กรรมการสภาสถาบันไดประเภทผูทรงคุณวุฒิ แตตองไมมีลักษณะตองหามตามวรรคสอง” ลักษณะ
ตองหามตามวรรคสอง คือ กรรมการสภาสถาบันตองสํ าเร็จการศึกษาไมตํ่ ากวาระดับปริญญาตรี
และตองไมเปนผูมคีวามประพฤตเิส่ือมเสยีหรือบกพรองในศลีธรรมอนัด ี บทบญัญตัดิงักลาวมปีญหา
ทีต่องตคีวามวา ผูรับใบอนญุาตตองมคีณุสมบตัคิรบถวนเชนเดยีวกบักรรมการสภาสถาบนัตามทีบ่ญัญตัิ
ไวในวรรคสองหรอืไม โดยมปีระเดน็วาสถาบนัอดุมศกึษาเอกชนแหงหนึง่ตองการใหผูรับใบอนญุาต
เปนกรรมการสภาสถาบัน แตผูรับใบอนุญาตไมไดสํ าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จึงมีปญหาวา  
ผูรับใบอนุญาตจะเปนกรรมการสภาสถาบันไดหรือไม โดยในเบื้องตนสํ านักงานคณะกรรมการ 
การอดุมศกึษาไดตคีวามวา ผูรับใบอนญุาตไมสามารถเปนกรรมการสภาตามประเภทผูทรงคณุวฒุไิด
เพราะไมไดสํ าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี อยางไรก็ตามสํ านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ไดหารอืสํ านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีาตคีวามปญหาดงักลาว โดยสํ านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา
มคีวามเหน็วา พระราชบญัญตัดิงักลาว มเีจตนารมณทีจ่ะยกเวนเรือ่งคณุสมบตักิรรมการสภาสถาบนั
ผูทรงคณุวุฒิโดยทั่วไปที่ตองสํ าเร็จการศึกษาไมตํ่ ากวาระดับปริญญาตรี มิใหใชบังคับกับการแตงตั้ง
ผูรับใบอนุญาตเปนกรรมการสภาสถาบันผูทรงคุณวุฒิ เพราะหากกฎหมายมุงประสงคที่จะใหนํ า 
ทัง้เรือ่งคุณสมบัติและลักษณะตองหามมาใชกับผูรับใบอนุญาตทั้งสองกรณีแลว ก็อาจใชบทบัญญัติ  
ดงักลาวบงัคบัไดอยูแลว ไมมเีหตผุลความจ ําเปนใดทีจ่ะตองมบีทบญัญตัเิรือ่งกรรมการสภาตองไมมี
ลักษณะตองหามขึ้นไวเปนการเฉพาะ ดังนั้นผูรับใบอนุญาตซึ่งเปนบุคคลธรรมดาที่สํ าเร็จการศึกษา
ในระดบัตํ่ ากวาปริญญาตรีอาจไดรับแตงตั้งใหเปนกรรมการสภาสถาบันผูทรงคุณวุฒิได

จากเหตผุลของส ํานกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา ดวยความเคารพ ผูวจิยัมคีวามเหน็
ในทางตรงกันขามวา การที่กฎหมายบัญญัติในวรรคสามโดยเฉพาะเปนเรื่องของผูรับใบอนุญาตนั้น 
เปนการอธิบายถึงการมีสิทธิของผูรับใบอนุญาตวาสามารถเปนไดเฉพาะกรรมการสภาผูทรงคุณวุฒิ
ประเภทผูทรงคุณวุฒิเทานั้น ไมสามารถเปนนายกสภาสถาบันได และไดกํ าหนดคุณสมบัติวา     
“แตตองไมมีลักษณะตองหามตามวรรคสอง” ซ่ึงนาจะหมายความวากรรมการสภาทุกคนจะตองมี
คณุสมบตัติามทีก่ฎหมายกํ าหนดเหมือนกันทุกคน โดยผูรับใบอนุญาตไมควรจะมีขอยกเวนในเรื่อง
วุฒิการศึกษาแตอยางใด ผูทํ าวิจัยจึงมีความเห็นวา ผูรับใบอนุญาตซึ่งเปนบุคคลธรรมดาสามารถ 
เปนกรรมการสภาสถาบันได แตทั้งนี้ตองสํ าเร็จการศึกษาไมตํ่ ากวาระดับปริญญาตรีและตองไมเปน
ผูมีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพรองในศีลธรรมอันดีดวย
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4.2.2 อํ านาจหนาท่ีของอธิการบดี
“มาตรา 43 อธิการบดีมีอํ านาจหนาที่ดังตอไปนี้
(1) ควบคุมดูแลกิจการของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนใหเปนไปตามกฎหมาย  

ขอก ําหนด ระเบยีบ และขอบงัคบัของสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน รวมท้ังนโยบายและมตขิองสภาสถาบนั
(2) จดัใหมีระบบบริหารตามขอบังคับของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
(3) แตงตัง้และถอดถอนรองศาสตราจารย รองศาสตราจารยพเิศษ ผูชวยศาสตราจารย

ผูชวยศาสตราจารยพิเศษ โดยความเห็นชอบของสภาสถาบัน
(4) แตงตั้งและถอดถอนอาจารย อาจารยพิเศษ ผูชวยอาจารย และเจาหนาที่  

ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
(5) ควบคุมดูแลการปฏิบัติหนาที่ของคณาจารย ผูชวยอาจารย และเจาหนาที่

ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
(6) จัดทํ าทะเบียนคณาจารยประจํ า ผูชวยอาจารย เจาหนาที่ และนักศึกษา    

ตามแบบที่คณะกรรมการกํ าหนด
(7)  ควบคมุการเงิน การพัสดุ สถานที่ และทรัพยสินอื่นของสถาบันอุดมศึกษา

เอกชนใหเปนไปตามกฎหมาย ขอกํ าหนด ระเบียบ ขอบังคับของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนและ    
มติของสภาสถาบัน

(8)  เปนผูแทนของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในกิจการทั่วไป
(9)  จดัท ํารายงานประจ ําป งบการเงนิประจ ําป และรายงานอืน่ๆ ตามหลกัเกณฑ

ทีค่ณะกรรมการกํ าหนด
(10) รักษาวินัยของนักศึกษา
(11) ระมดัระวงัมิใหมีการดํ าเนินการอันเปนภัยอยางรายแรงตอความมั่นคง หรือ

ความปลอดภยัของประเทศ วฒันธรรมของชาต ิความสงบเรยีบรอย  หรือศลีธรรมอนัดขีองประชาชน
ในบริเวณสถาบันอุดมศึกษาเอกชน

(12) ปฏิบตัหินาทีอ่ื่นตามขอก ําหนด ระเบยีบ และขอบงัคบัของสถาบนัอดุมศกึษา
เอกชน หนาที่ที่สภาสถาบันมอบหมาย และหนาที่ที่กํ าหนดไวในพระราชบัญญัตินี้

(13) ด ําเนนิกิจการอื่นอันเปนปกติธุระที่สถาบันอุดมศึกษาเอกชนพึงกระทํ า
อํ านาจหนาทีข่องอธกิารบดโีดยภาพรวม คอื ดแูลงานของสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน

ในทกุๆ ดาน และตองปฏิบัติภารกิจบางดานตามที่คณะกรรมการกํ าหนดดวย คือ มาตรา 43 (6) และ
มาตรา 43 (9) ซ่ึงคณะกรรมการการอุดมศึกษาตองออกระเบียบทั้ง 2 เรื่อง ดังนี้
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1. “มาตรา 43 (6) จดัท ําทะเบียนคณาจารยประจํ า ผูชวยอาจารย เจาหนาที่ และ
นกัศกึษาตามแบบที่คณะกรรมการกํ าหนด”

โดยคณะกรรมการการอดุมศกึษาไดออกระเบยีบคณะกรรมการการอดุมศกึษา
วาดวยการจดัท ําทะเบยีนคณาจารยประจ ํา ผูชวยอาจารย เจาหนาทีแ่ละนกัศกึษาของสถาบนัอดุมศกึษา
เอกชน พ.ศ. 2547 ซ่ึงในระเบียบดังกลาวมีสาระสํ าคัญ คือ การจดัทํ าทะเบียนคณาจารยประจํ า    
ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน

การจัดทํ าทะเบียนคณาจารยประจํ า มีขอดี คือ สํ านักงานคณะกรรมการ   
การอดุมศกึษาจะไดทราบวาสถาบนัอดุมศกึษาเอกชนแตละแหงนัน้ มบีคุคลใดเปนคณาจารยประจ ําบาง
และมาตรา 52 ไดก ําหนดวา บคุคลใดจะเปนคณาจารยประจ ําในสถาบนัอดุมศกึษาเอกชนเกนิหนึง่แหง
ไมได ดังนั้นจึงมีความจํ าเปนที่ตองมีทะเบียนคณาจารยประจํ าดังกลาวเอาไวเพื่อเปนหลักฐาน      
ในการตรวจสอบ มิใหบุคคลใดก็ตามเปนคณาจารยประจํ าเกิน 1 แหง และตามมาตรา 113 ไดมี   
บทลงโทษส ําหรับผูทีฝ่าฝนตามมาตรา 52 คอื ตองระวางโทษปรบัไมเกนิหาหมืน่บาท การทีก่ฎหมาย
ก ําหนดเชนนีเ้นือ่งมาจากในอดตีมบีคุคลทีม่รีายช่ือเปนอาจารยประจ ําเกนิ 1 แหง โดยมกีรณทีีบ่คุคลนัน้เอง
จงใจกระทํ าการฝาฝนกฎหมายเนื่องจากมีส่ิงจูงใจ คือ คาตอบแทน แตบางกรณีบางคนไมทราบวา
ตนเองนัน้มรีายช่ือเปนคณาจารยประจ ําในสถาบนัอุดมศกึษาเอกชนแหงอ่ืน เพราะสถาบนัอดุมศกึษา
เอกชนนํ าชื่อบุคคลนั้นไปใสไวโดยไมไดรับอนุญาต

ดงันัน้เพือ่แกปญหาดงักลาว พระราชบญัญตัสิถาบนัอดุมศกึษาเอกชน พ.ศ. 2546
จึงไดกํ าหนดใหอธิการบดีจัดทํ าทะเบียนคณาจารยประจํ า เพื่อจะไดเปนขอมูลเบื้องตนของสถาบัน
อุดมศึกษาเอกชนแตละแหง และจะไดตรวจสอบไดวามีบุคคลใดมีรายช่ือเปนคณาจารยประจํ าเกิน 
1 แหง  และถาอธิการบดีไมปฏิบัติตามจะตองไดรับโทษตามมาตรา 112 “อธิการบดีผูใดไมปฏิบัติ
ตามมาตรา 43 (6) หรือ (9) มาตรา 51 มาตรา 67 มาตรา 76 มาตรา 77 หรือมาตรา 78 ตองระวางโทษ
ปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท” ซ่ึงเปนบทลงโทษอธิการบดี นอกจากจะตองจัดทํ าทะเบียนคณาจารย
ประจํ าแลว ยังควรตองตรวจสอบบุคคลที่สมัครเปนคณาจารยประจํ าดวยวาเปนคณาจารยประจํ า    
ทีอ่ื่นดวยหรือไม

2. “มาตรา 43 (9) จดัท ํารายงานประจํ าป งบการเงินประจํ าป และรายงานอื่นๆ 
ตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการกํ าหนด”

คณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดออกระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
วาดวยหลักเกณฑการจัดทํ ารายงานประจํ าปประเภทตางๆ ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2547 
โดยมสีาระส ําคญั คอื ใหอธิการบดจีดัท ํารายงานขอมลูสถานภาพการจดัการศกึษา และรายงานสมัฤทธผิล
การด ําเนนิงานในรอบปการศึกษา ตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา
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ระเบียบฯ ดังกลาวมีความสํ าคัญ เพื่อจะไดทราบถึงสถานภาพของสถาบัน
อุดมศกึษาเอกชนที่เปนปจจุบันวามีการเปลี่ยนแปลงอยางไรบาง ถาเกิดกรณีนักศึกษาใหมมีจํ านวน
ลดลงอยางมาก ก็เปนสัญญาณบอกเหตุไดอยางหนึ่งวาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแหงนั้นอาจจะกํ าลัง
ประสบกับปญหา และการรายงานสัมฤทธิผลของการดํ าเนินงานในรอบปนั้น จะไดทราบวาสถาบัน
อุดมศกึษาเอกชนมคีณุภาพการจดัการศกึษาหรอืไม มขีอดอยสวนใดบางทีจ่ะตองปรบัปรงุ ซ่ึงระบบ
ประกันคุณภาพภายในมีความสํ าคัญอยางยิ่งที่จะสงเสริมใหสถาบันอุดมศึกษาเอกชนมีคุณภาพและ
ไดมาตรฐานตามเกณฑทีก่ ําหนด และการประกนัคณุภาพภายในกจ็ะท ําใหการประกนัคณุภาพภายนอก
เปนไปไดงายขึ้น เพราะเมื่อภายในมีปญหาก็จะไดแกปญหาไดอยางทันทวงที จะไดไมมีผลกระทบ
ตอเนือ่งไปยังการประกันคุณภาพภายนอก

4.3  ดานวิชาการ

4.3.1 การเปดดํ าเนินการและการรับรองหลักสูตร
หลักเกณฑการขอเปดด ําเนนิการและการรบัรองหลักสตูร มคีวามคลองตวัมากขึน้

เนือ่งจากใหอํ านาจสภาสถาบันใหความเห็นชอบในการเปดดํ าเนินการไดเลย  แตสํ าหรับการรับรอง
หลักสตูรยงัคงสงวนไวสํ าหรับคณะกรรมการการอดุมศกึษา แตอยางไรกต็ามพบวา สถาบนัอดุมศกึษา
ของรัฐไมตองมีการรบัรองหลักสูตรเชนเดียวกับสถาบันอุดมศึกษาเอกชน สภามหาวิทยาลัยของรัฐ
สามารถพจิารณาอนมุตัเิปดด ําเนนิการไดดวยตนเอง และสงหลักสูตรมาใหคณะกรรมการการอดุมศกึษา
รับทราบเทานัน้ แตขณะนีสํ้ านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษาไดก ําหนดเกณฑมาตรฐานหลกัสตูร
ที่ใชกับสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน ดังนั้นการพิจารณาเรื่องเกณฑมาตรฐานหลักสูตรจึงมี
ความเทาเทียมกันแลว สถาบันอุดมศึกษาทั้งของรัฐและเอกชนมีอิสระการเปดดํ าเนินการหลักสูตร
ภายใตเกณฑมาตรฐานหลักสูตรเดียวกัน

แตอยางไรก็ตาม แมจะมีเกณฑมาตรฐานหลักสูตรที่ใชกับทั้งสถาบันอุดมศึกษา
ของรัฐและเอกชน แตอํ านาจการรับรองหลักสูตรที่เปนของคณะกรรมการการอุดมศึกษายังปรากฏ
เฉพาะสถาบนัอดุมศกึษาเอกชนเทานัน้ สถาบนัอดุมศกึษาของรฐัก ําหนดใหสงหลักสตูรใหคณะกรรมการ
การอุดมศึกษารับทราบเทานั้น สถาบันอุดมศึกษาเอกชนจึงมีขอเรียกรองวาควรยกเลิกการรับรอง
หลักสตูร โดยคงไวใหสถาบนัอุดมศกึษาเอกชนแจงใหคณะกรรมการการอดุมศกึษารบัทราบเทานัน้
เพือ่ใหมีมาตรฐานเชนเดียวกับรัฐ
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แตทั้งนี้ตองคํ านึงดวยวาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนมีความเขมแข็งทางวิชาการ  
ไมเทากัน สถาบันที่จัดตั้งขึ้นมานานและมีคุณภาพมาตรฐานทางวิชาการ อาจมีความรับผิดชอบ    
ตอการจดัการศึกษาได แตสถาบันที่จัดตั้งขึ้นมาไมนานนัก หนวยงานของรัฐควรจะตองเขาไปดูแล
หลักสูตรวาเปนไปตามเกณฑหรือไม และสมควรที่จะใหใชหลักสูตรดังกลาวในสถาบันหรือไม 
เพราะถาหลักสตูรไมไดคณุภาพ บณัฑติทีสํ่ าเรจ็การศกึษาออกไปยอมจะตองไมมคีณุภาพตามไปดวย

ดังนั้น ทางแกปญหาอาจจะไมไดอยู ที่ยกเลิกการรับรองหลักสูตรเพื่อให   
เหมือนกับสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ แตอาจกํ าหนดใหสถาบันอุดมศึกษาของรัฐตองสงหลักสูตร  
มาใหคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรองหลักสูตรเชนเดียวกับสถาบันอุดมศึกษาเอกชน เพื่อเปน
การควบคมุมาตรฐานหลกัสตูรทัง้สถาบนัอดุมศกึษาของรฐัและเอกชน และเปนการคุมครองนกัศกึษาดวย

4.3.2 การรับรองวิทยฐานะของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
การรบัรองวทิยฐานะ เปนบทบญัญตัทิีม่เีฉพาะในสถาบนัอดุมศกึษาเอกชนเทานัน้

สํ าหรับสถาบันอุดมศึกษาของรัฐไมตองมีการรับรองวิทยฐานะแตอยางใด เมื่อมีพระราชบัญญัติ   
จัดตั้งมหาวิทยาลัยแลว สามารถเปดดํ าเนินการไดเลย ซ่ึงแตกตางจากสถาบันอุดมศึกษาเอกชน       
ที่ตองขอรับรองวิทยฐานะเมื่อจะทํ าการสอนเพื่อใหปริญญา และรางกฎกระทรวงเรื่องการรับรอง
วทิยฐานะ กบ็ญัญตัใิหสถาบนัแสดงขอมลูศกัยภาพ ความพรอมดานกายภาพ ดานวชิาการ ดานการเงนิ
และดานการบริหารจัดการ ซ่ึงกอใหเกิดภาระแกสถาบันอุดมศึกษาเอกชนพอสมควร

จงึเหน็ควรยกเลิกการรับรองวิทยฐานะ โดยกํ าหนดใหมีการรับรองวิทยฐานะได
โดยนิตินัยทันที

4.3.3 การรับรองมาตรฐานการศึกษา
การรับรองมาตรฐานการศึกษา เปนการตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานการศึกษา

ของแตละหลักสูตรวายังสามารถรักษาคุณภาพไดครบถวนอยูหรือไม โดยรางกฎกระทรวง เร่ือง 
การรบัรองมาตรฐานการศกึษา มหีลักเกณฑวา ก ําหนดใหสถาบนัอดุมศกึษาเอกชนตองจดัใหมรีะบบ
และกลไกในการพจิารณารบัรองมาตรฐานการศกึษา โดยมคีณะกรรมการรบัรองมาตรฐานการศกึษา
ซ่ึงสภาสถาบันแตงตั้งจากผูทรงคุณวุฒิภายนอก ทํ าหนาที่กํ าหนดระบบหรือกลไกในการพิจารณา    
รับรองมาตรฐานการศกึษา ซ่ึงขณะนีส้ถาบนัอดุมศกึษาของรฐัไมตองมกีารรบัรองมาตรฐานการศกึษา
แตอยางใด
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ดงันัน้ สถาบนัอดุมศกึษาเอกชนจงึตองตัง้ใจพฒันาการเรยีนการสอนอยูตลอดเวลา
เพื่อใหมีคุณภาพมาตรฐานตามเกณฑที่กํ าหนด และจะไดรับการรับรองมาตรฐานการศึกษาตอไป 
แตประเดน็ทีสํ่ าคญัแมการรบัรองมาตรฐานการศกึษาจะเปนการควบคมุคณุภาพการจดัการเรยีนการสอน
ของสถาบนัอดุมศึกษาเอกชนหลังจากที่ไดเปดสอนไปแลว แตการควบคุมคุณภาพอาจจะกอใหเกิด
ภาระกับสถาบันมากจนเกินไป เพราะทุกหลักสูตรตองดํ าเนินการขอรับรองมาตรฐานการศึกษา 
และมรีะยะเวลาแค 5 ปเทานัน้ และทีสํ่ าคญัหลักสตูรของสถาบนัอดุมศกึษาของรฐัไมตองมกีารรบัรอง
มาตรฐานการศึกษาแตอยางใด เทากับวารัฐใชมาตรการในการควบคุมคุณภาพของการศึกษาตางกัน 
โดยเหตุผลของการกระทํ าดังกลาว คือ รัฐเชื่อมั่นวาสถาบันอุดมศึกษาของรัฐสามารถจัดการเรียน
การสอนไดดีกวาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ซ่ึงความจริงไมเปนเชนนั้น ปจจุบันจะพบวา สถาบัน
อุดมศกึษาเอกชนหลายแหงสามารถจดัการศกึษาไดคณุภาพมากกวาสถาบนัอุดมศกึษาของรฐับางแหง
ดังนั้นสมมติฐานของรัฐที่วาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนยังไมสามารถจัดการศึกษาไดมีคุณภาพ      
เทาเทียมกับสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ จึงเปนเรื่องที่ไมถูกตองเสมอไป ถารัฐจะแกปญหาดังกลาว 
ควรจะใหมีการรับรองมาตรฐานการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ หรือไมก็ยกเลิกการรับรอง
มาตรฐานการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน เพื่อใหเกิดความเทาเทียมกัน

ปจจบุนัมกีารรับรองมาตรฐานจากหนวยงานภายนอก ไดแก สํ านักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ซ่ึงสถาบันอุดมศึกษาทั้งของรัฐและเอกชนตางตองไดรับ
การตรวจสอบและประเมินผลจากสํ านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ดังนั้น
ในทางปฏิบัติถาสํ านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและสํ านักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา ดํ าเนินการออกหลักเกณฑรวมกันในการประเมินคุณภาพการศึกษาทั้งสถาบัน
อุดมศึกษาของรัฐและเอกชน เพื่อใหเกิดมาตรฐานปฏิบัติเชนเดียวกันและจะไดไมเกิดปญหา    
ความไมเทาเทียมกันระหวางสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน

4.3.4 การพิจารณาตํ าแหนงทางวิชาการ
หลักเกณฑกํ าหนดใหสถาบันตองมีคณะกรรมการพิจารณาตํ าแหนงทางวิชาการ 

โดยคณะกรรมการฯ ตองเปนผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกสถาบันที่มีตํ าแหนงทางวิชาการระดับ
ศาสตราจารยนั้น ในทางปฏิบัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่มีขนาดใหญและกอตั้งมานานจะไมมี
ปญหาในการเชิญผูทรงคุณวุฒิมารวมเปนคณะกรรมการฯ แตสถาบันอุดมศึกษาเอกชนขนาดเล็ก   
มีความเปนไปไดคอนขางยากในการเชญิผูทรงคุณวุฒิ เนื่องจากอาจจะเปนดวยช่ือเสียงของสถาบัน
อุดมศกึษาเอกชนนัน้เอง จงึท ําใหไมมแีรงจงูใจทีเ่พยีงพอใหผูทรงคณุวฒุรัิบเชญิมาเปนคณะกรรมการฯ

DPU



108

จ ํานวนคณะกรรมการฯ ตองไมนอยกวาหกคนและไมเกินสิบสองคนนั้น อาจจะ
เปนจํ านวนที่มากเกินไป ปจจุบันศาสตราจารยในประเทศไทยมีจํ านวนไมมากนัก และสวนใหญ    
มอีายุคอนขางมาก จึงไมสามารถมาเปนคณะกรรมการฯ ได

จากเหตผุลที่กลาวมา จึงทํ าใหระเบียบดังกลาวอาจจะปฏิบัติไดคอนขางยาก และ
อาจจะสงผลใหสถาบนัอดุมศกึษาเอกชนไมสงเสรมิและสนบัสนนุใหคณาจารยท ําต ําแหนงทางวชิาการได
ซ่ึงจะสงผลตอการพฒันาสถาบนัอดุมศกึษาเอกชนแหงนัน้ๆ และจะท ําใหความกาวหนาทางวชิาการ
ของสถาบันเปนไปอยางลาชา ซ่ึงจะทํ าใหมีผลกระทบตอสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแหงนั้นและ    
ตอประเทศโดยรวมได ดังนั้นจึงควรกํ าหนดคุณวุฒิของคณะกรรมการฯ ใหมีความยืดหยุน กลาวคือ 
ถาพิจารณาตํ าแหนงทางวิชาการระดับผูชวยศาสตราจารย ควรกํ าหนดคุณวุฒิของคณะกรรมการฯ 
ระดับรองศาสตราจารย ถาพิจารณาตํ าแหนงทางวิชาการระดับรองศาสตราจารยและศาสตราจารย  
ศาสตราจารย ควรกํ าหนดคุณวุฒิของคณะกรรมการฯ ศาสตราจารย ซ่ึงการกํ าหนดในลักษณะนี้   
นาจะท ําใหเกดิความคลองตวัในการพจิารณาต ําแหนงทางวชิาการ และเปนการสนบัสนนุใหคณาจารย
ท ําผลงานทางวิชาการมากขึ้นดวย

4.3.5 การใหปริญญากิตติมศักดิ์
การใหปริญญากิตติมศักดิ์ในทางปฏิบัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชนมักจะพิจารณา

ใหความสํ าคัญกับบุคคลที่ทํ าประโยชนใหแกสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแหงนั้นมากกวาที่จะคํ านึงถึง
การท ําประโยชนตอสังคม ดังนั้นเมื่ออํ านาจในการใหปริญญากิตติมศักดิ์เปนของสถาบันอุดมศึกษา
เอกชนแลว จึงตองพิจารณาบุคคลที่สมควรไดรับปริญญากิตติมศักดิ์อยางรอบคอบและเปนธรรม 
เพือ่ทีจ่ะใหปริญญากติตมิศกัดิน์ัน้มคีวามศกัดิสิ์ทธิเ์ปนทีย่อมรบัของสงัคมตอไป แตหลักเกณฑดงักลาว 
กย็งัมปีระเด็นที่ตองใหความสํ าคัญ คือ ปริญญากิตติมศักดิ์ประเภททั่วไป ใหมอบไดเฉพาะสาขา
วชิาวทิยาศาสตรหรือสาขาวชิาศลิปศาสตรเทานัน้  ซ่ึงเปนการจ ํากดัสทิธิของสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน
พอสมควร เมือ่ใหอํ านาจสภาสถาบนัในการใหปริญญากติตมิศกัดิแ์ลวกค็วรจะใหมอิีสระอยางเตม็ที่
เชนเดยีวกบัสถาบนัอดุมศกึษาของรฐั เพราะสภาสถาบนัอุดมศกึษาของรฐัสามารถก ําหนดหลกัเกณฑ
ในการใหปริญญากิตติมศักดิ์ไดเอง ดังนั้นหลักการในการใหสภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนสามารถ
ใหปริญญากิตติมศักดิ์ไดเองถือวาเหมาะสมและมีความคลองตัวดีแลว แตควรแกไขใหสภาสถาบัน
สามารถใหปริญญากิตติมศักดิ์ประเภททั่วไปไดทุกสาขาวิชา เพื่อใหเกิดความเสมอภาคเชนเดียวกับ
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
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4.4  ดานทรัพยสินและบัญชี

4.4.1 ท่ีมาของทุนของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
การบัญญัติแยกที่มาของทุนใหมาจาก 3 ทาง ไดแก ทุนจากผูรับใบอนุญาต     

ทนุจากการไดรับบริจาค และทุนสะสม สงผลดีในแงการบริหารงานของสถาบันอุดมศึกษา ถาที่มา
ของเงินทุนมีความชัดเจน แนนอน การใชจายภายในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนจึงนาจะเปนไปได
อยางถกูตอง ซ่ึงแตกตางจากพระราชบญัญตัสิถาบนัอดุมศกึษาเอกชน พ.ศ. 2522 แกไขเพิม่เตมิ พ.ศ. 2535
ไมไดแยกทีม่าของทนุ กลาวถึงเฉพาะเงนิทนุประกอบดวยเงนิทนุประเดมิและทรพัยสินตามขอก ําหนด
และเงินทุนหรือทรัพยสินที่ไดมาภายหลังเทานั้น

แตถาพจิารณาในดานสถาบนัอดุมศกึษาเอกชนนัน้ การบญัญตัเิชนนีเ้ปนการกาวกาย
การบรหิารจดัการภายในของสถาบนัอดุมศกึษาเอกชนพอสมควร เพราะเงนิตางๆ ทีส่ถาบนัอดุมศกึษา
เอกชนน ํามาใชจายนั้น ไมไดมาจากเงินของรัฐ แตกลับตองมาแยกที่มาของกองทุนใหชัดเจน จึงอาจ
สงผลใหการบริหารเงินของสถาบันไมคลองตัวเทาที่ควร

อยางไรกต็าม การทีก่ฎหมายบญัญตัเิชนนี ้ เพือ่เปนการควบคมุเอกชนใหใชจายเงนิ
ดวยความรอบคอบ เพราะเงินเปนปจจัยสํ าคัญที่สุดในการบริหารสถาบันอุดมศึกษาใหอยูรอดตอไป

4.4.2 ประเภทของกองทุน
การแบงกองทุนออกเปน 7 กองทุน ไดแก กองทุนทั่วไป กองทุนทรัพยสินถาวร

กองทนุวิจัย กองทุนหองสมุดและเทคโนโลยี กองทุนพัฒนาบุคลากร กองทุนสงเคราะห กองทุน  
คงเงนิตนหรือกองทุนอื่น เมื่อการดํ าเนินงานผานมาไดสักระยะหนึ่ง พบวาการแยกกองทุนออกเปน 
7 กองทนุ กอใหเกิดภาระแกผูปฏิบัติงานพอสมควร เพราะตองนํ าเงินในกองทุนเดิมมาจัดสรรใหม  
แตอยางไรกต็าม ผูยกรางพระราชบญัญตัสิถาบนัอดุมศกึษาเอกชน พ.ศ. 2546  มคีวามหวงใยการใชจายเงนิ
ของสถาบันวาจะใชเงินผิดประเภท ผิดวตัถุประสงค และจะกอใหเกิดปญหาสภาพคลองทางการเงิน
ในภายหลงั จงึไดก ําหนดกองทนุขึน้มาดงักลาว การกระท ําเชนนีเ้หมอืนเปนการควบคมุความเปนอสิระ
ในการบรหิารงานของสถาบนัพอสมควร เพราะสถาบนัอาจจะมวีธีิการในการบรหิารการเงนิทีม่ปีระสิทธภิาพ
มากกวานีก้เ็ปนได โดยเฉพาะสถาบนัอดุมศกึษาเอกชนทีม่คีวามเกาแก และมคีวามมัน่คงทางดานการเงนิ
จะรูสึกขาดความคลองตัวไปบาง แตสํ าหรับสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่จัดตั้งขึ้นไมนานนัก อาจจะ
ยงัไมมปีระสบการณในการบรหิารการเงนิ การก ําหนดจ ํานวนกองทนุจงึอาจมคีวามเหมาะสม ดงันัน้
กฎหมายมีเจตนารมณที่จะทํ าใหการบริหารการเงินมีความชัดเจน โปรงใส ตรวจสอบได แตถา
สถาบนัใดมวีธีิการบรหิารการเงนิทีม่ปีระสิทธิภาพมากกวานี ้ กส็ามารถด ําเนนิการควบคูไปกบักองทนุ
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ทัง้ 7 กองทนุได ตามความเหมาะสมของสถาบนัแตละแหง และมาตรา 34 (3) ใหสภาสถาบนัมอํี านาจ
ในการจัดสรรทุนออกเปนกองทุนประเภทตางๆ ไดอยูแลว

4.4.3 รายไดของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
มาตรา 62 มีประเด็นที่สํ าคัญที่ตองพิจารณา ดังนี้
1. พระราชบญัญตัสิถาบนัอดุมศกึษาเอกชน พ.ศ. 2546 ไดเพิม่เงนิอดุหนนุจากรฐั

ใหเปนรายไดของสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน ซ่ึงถือเปนรายไดทีจ่ะชวยสนบัสนนุใหเอกชนจดัการศกึษา
ไดดยีิง่ขึน้ เพราะรฐัตระหนกัวาเอกชนเขามาชวยรับภาระการจดัการศกึษา จงึควรตองใหการสนบัสนนุ
ทรัพยากรแกเอกชนเชนเดียวกับที่ใหกับสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ แตตามกฎหมายไมไดกํ าหนด  
ชัดเจนวารฐัจะใหเงินอุดหนุนอยางไร จะใหเงินอุดหนุนเปนรายป หรือจะมากกวานั้น และจะให
จ ํานวนเทาไหร เพราะสถาบันแตละแหงมีความเขมแข็งทางการเงินตางกัน การที่จะใหเงินอุดหนุน
เทากนัจงึไมเหมาะสมเทาทีค่วร สํ าหรับเงนิอดุหนนุทีใ่หแกสถาบนัอดุมศกึษาของรฐันัน้ เปนเรือ่งทีรั่ฐ
ดํ าเนินการมานานแลว เพราะรัฐยอมตองสนับสนุนเงินใหแกสถาบันอุดมศึกษาของรัฐตลอดไป   
แมวาการใหเงินอุดหนุนนั้น จะมีความแตกตางกันระหวางสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชนบาง 
แตการทีรั่ฐเริม่ใหเงนิอุดหนนุแกเอกชนถอืเปนจดุเริม่ตนทีด่ ี เพราะในความเปนจรงิแลวรัฐไมจ ําเปน
ตองใหเงินสนับสนุนแกเอกชน เนื่องจากเอกชนอาสาที่จะมาจัดการศึกษายอมตองมีความพรอม 
ดานการเงนิในระดบัหนึง่ แตรัฐกเ็ล็งเหน็วาถารัฐไมสนบัสนนุดานการเงนิเลย กเ็หมอืนเปนการละเลย
เอกชน และยิง่ท ําใหขอกงัขาทีว่ารัฐไมใหความเสมอภาคระหวางสถาบนัอุดมศกึษาของรฐัและเอกชน
ชัดเจนมากยิ่งขึ้น

ดงันัน้ การทีรั่ฐใหเงนิอุดหนนุแกสถาบนัอุดมศกึษาเอกชน จงึถือเปนเรือ่งทีด่ี
อยางยิ่ง ทํ าใหสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชนมีความเสมอภาคกันมากขึ้น และนาจะทํ าให
สถาบนัอดุมศกึษาเอกชนมีรายไดเหนือรายจายเพื่อดํ าเนินกิจการตอไปไดอยางมีคุณภาพตอไป

2. พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 กํ าหนดใหรายได    
ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนใหถือเปนรายไดของกองทุนทั่วไป กรณีรายไดเกิดจากกองทุนใด    
ใหถือเปนของกองทุนนั้น

การก ําหนดเชนนี้ เนื่องจากกองทุนทั่วไป จะจัดสรรไวเพื่อใชในการดํ าเนิน
กิจการทั่วไปของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน จึงกํ าหนดใหรายไดของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน       
ใหถือเปนรายไดของกองทนุทัว่ไป เนือ่งจากรฐัเกรงวาสถาบนัจะน ําเงนิไปใชจายในสวนอืน่ทีไ่มเกีย่วกบั
การจดัการศกึษา จึงกํ าหนดไวในกฎหมายเพื่อมิใหผูบริหารนํ าเงินไปใชจายผิดประเภท
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3. กรณีรายไดจากการบริจาคเงินเกินกวาจํ านวนที่คณะกรรมการกํ าหนด 
สถาบนัอุดมศกึษาเอกชนตองจดัท ําแผนการใชจายเงนิและบนัทกึบญัชตีามแผนการใชจายเงนิดงักลาว
เปนรายป สํ าหรับเงนิสวนทีเ่หลือเมือ่ส้ินปใหกนัไวจายในงวดตอไป โดยคณะกรรมการการอดุมศกึษา
ไดออกระเบียบ ดังนี้

“ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวยการจัดทํ าแผนการใชจายเงิน
รายไดจากการบรจิาคและการบนัทกึบญัชตีามแผนการใชจายเงนิของสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน พ.ศ. 2547”
โดยมีสาระสํ าคัญ ดังนี้

ขอ 1. ในระเบียบนี้
“เงนิบรจิาค” หมายความวา เงนิทีม่ผูีบริจาคหรอือุทศิใหสถาบนัอดุมศกึษา

เอกชน โดยไมมีเงื่อนไขที่ระบุใหใชไดเฉพาะแตดอกผล
ขอ 2. สถาบันอุดมศึกษาเอกชนตองจัดทํ าแผนการใชจายเงิน และบันทึก

บญัชตีามแผนการใชจายเงนิเปนรายป สํ าหรบัรายไดจากการบรจิาคเงนิเปนจ ํานวนเงนิเกนิกวาหาแสนบาท
ขอ 3.  การจดัท ําแผนการใชจายเงิน ใหเปนไปตามหลักเกณฑที่สภาสถาบัน

ก ําหนด
 การบนัทกึบญัชตีามแผนการใชจายเงนิดงักลาว ใหเปนไปตามหลกัการ

บญัชสีากล และตามหลักเกณฑที่สภาสถาบันกํ าหนด
ขอ 4.  การจดัท ํารายงานการเงิน และการตรวจสอบการใชจายเงินใหเปนไป

ตามหลักเกณฑที่สภาสถาบันกํ าหนด
ขอ 5.  ใหสถาบนัรายงานการจดัท ําแผนการใชจายเงนิตามขอ 2 ใหสํ านกังาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบภายใน 30 วัน”
ปญหาที่ตองพิจารณา คือ ถาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนรับเงินบริจาค        

เกนิหาแสนบาทตองปฏิบัติตามระเบียบที่กํ าหนด คือ ตองจัดทํ าแผนการใชจายเงินและบันทึกบัญชี
ตามแผนการใชจายเงินเปนรายป แตถาเงินบริจาคไมถึงหาแสนบาทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
สามารถด ําเนนิการไดเอง ดังนั้นเงินจํ านวนเงินหาแสนบาทเปนจํ านวนที่เหมาะสมหรือไม เนื่องจาก
ปจจุบันเงินหาแสนบาทไมใชจํ านวนที่มากนัก ในทางปฏิบัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชนมักจะไดรับ
เงินบริจาคเกินกวาหาแสนบาท ถาตองทํ าตามระเบียบนี้อาจจะไมคลองตัว ดังนั้นควรที่จะกํ าหนด 
วงเงนิบรจิาคใหมากกวานี ้ หรืออาจจะแกกฎหมายใหยกเลกิกรณดีงักลาว เพือ่ใหสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน
สามารถบริหารเงินที่ไดจากการบริจาคไดคลองตัว มีความเปนอิสระ เชนเดียวกับสถาบันอุดมศึกษา
ของรัฐ
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4.5  ดานการอุดหนุนและการกํ ากับควบคุมสถาบันอุดมศึกษาเอกชน

4.5.1 การกํ าหนดใหรัฐสงเสริมและสนับสนุนใหมีการใชทรัพยากรรวมกันระหวาง
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน เปนเรื่องที่มีความเหมาะสมอยางยิ่ง เพราะปจจุบันการใช
ทรัพยากรรวมกันจะใชเฉพาะสถาบันอุดมศึกษาของรัฐหรือเอกชนเทานั้น รัฐจึงควรมีมาตรการ    
ในการสงเสรมิใหใชทรพัยากรรวมกนั เนือ่งจากรฐัจะใหงบประมาณสนบัสนนุใหสถาบนัอดุมศกึษา
ของรฐัสรางหองปฏิบตักิารทีม่เีครือ่งมอืทีม่รีาคาสงู ถาจะใหเฉพาะนกัศกึษาในสถาบนัของรฐัใชเทานัน้
ก็จะไมคุมคาเทาที่ควร ดังนั้นจึงเปนหนาที่ของรัฐในการสนับสนุนเรื่องดังกลาวใหเปนรูปธรรม 
มากยิ่งขึ้น

ดงันัน้บทบญัญตัใินหมวดนี ้ เปนเรือ่งทีส่มควรอยางยิง่ทีจ่ะบญัญตัไิวในกฎหมาย
แมวาในระยะแรกสถาบันอุดมศึกษาเอกชนจะยังไมไดรับการสงเสริมและสนับสนุนอยางเต็มที่ 
เพราะตองใชระยะเวลาพอสมควร เนื่องจากการสนับสนุนตองใชเงินจํ านวนมาก การจะใหสถาบัน
อุดมศึกษาเอกชนไดรับการสนับสนุนที่เทาเทียมกับสถาบันอุดมศึกษาของรัฐจึงเปนไปไดยาก      
ซ่ึงเอกชนมคีวามเขาใจในระดับหนึ่ง แตกระนั้นเอกชนก็ตั้งความหวังไววา จะไดรับการสนับสนุน
จากรัฐไมวาดานใดก็ตามมากขึ้น แตอยางไรก็ตามเอกชนก็ตองจัดการศึกษาใหไดดีมีคุณภาพไมแพ
สถาบนัอดุมศึกษาของรัฐแมวาจะยังไมไดรับการสนับสนุนจากรัฐอยางเต็มที่ก็ตาม

4.5.2 การกํ ากับและควบคุมสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ในที่นี้จะศึกษากรณีการออกคํ าสั่งทางปกครองที่มีผลตอการดํ าเนินงาน         

ของสถาบนัอุดมศกึษาเอกชน ดงันัน้ควรศกึษาถงึความหมายของฝายปกครองและค ําสัง่ทางปกครอง
ในเบื้องตนเสียกอน

ศาสตราจารย ดร.ประยูร กาญจนดุล ไดใหคํ าอธิบายคํ าวา “ฝายปกครอง” 
(Administration) วาหมายความถึง หนวยงานและเจาหนาที่ของรัฐทั้งปวงซึ่งมีอํ านาจหนาที่จัดทํ า
บริการสาธารณะอันมีลักษณะเปนราชการบริหาร กลาวคือ หมายความถึงหนวยงานและเจาหนาที่
ของราชการบริหารสวนกลาง ราชการบริหารสวนภูมิภาค และราชการบริหารสวนทองถ่ินทั้งหมด 
ไมใชเฉพาะแตเจาหนาทีข่องกระทรวงมหาดไทย เชน ผูวาราชการจงัหวดั นายอ ําเภอ ตามทีส่ามญัชน
เขาใจเทานั้น เจาหนาที่ของกระทรวงอื่นๆ แมแตกระทรวงกลาโหมก็รวมเรียกวาฝายปกครองดวย 
เพราะมอํี านาจหนาที่ในทางปกครอง คือ อํ านาจหนาที่ในการปองกันประเทศ1

                                                          
1 ประยูร กาญจนดุล. (2533). คํ าบรรยายกฎหมายปกครอง. หนา 37.
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รองศาสตราจารย ดร.วรพจน วิศรุตพิชญ ไดใหความหมาย “ฝายปกครอง”   
ตามความหมายสมัยใหมวา หมายถึง หนวยงานของรัฐฝายบริหาร องคกรของรัฐฝายปกครอง     
(เจาหนาที่ของรัฐฝายปกครอง) องคกรของรัฐที่เปนอิสระ (ก.ก.ต. ป.ป.ช. ค.ต.ง. ฯลฯ) หนวยงาน
อิสระของรัฐ (สํ านักงานศาลรัฐธรรมนูญ สํ านักงานศาลยุติธรรม สํ านักงานศาลปกครอง ฯลฯ) และ
องคกรหรือเจาหนาที่ในสังกัดของหนวยงานของรัฐที่เปนอิสระ2

จากความหมายที่กลาวมาในขางตน สํ านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา    
จงึเปนฝายปกครองที่มีรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการเปนผูบังคับบัญชา จึงสามารถออกคํ าส่ัง
ทางปกครองได

พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ ไดบัญญัติความหมายของคํ าส่ัง
ทางปกครองไวในมาตรา 5 ดังนี้

“ค ําส่ังทางปกครอง” หมายความวา
(1) การใชอํ านาจตามกฎหมายของเจาหนาที่ที่มีผลเปนการสรางนิติสัมพันธขึ้น

ระหวางบคุคลในอนัทีจ่ะกอ เปลีย่นแปลง โอน สงวน ระงบั หรือมผีลกระทบตอสถานภาพของสทิธิ
หรือหนาที่ของบุคคล ไมวาจะเปนการถาวรหรือช่ัวคราว เชน การสั่งการ การอนุญาต การอนุมัติ 
การวนิิจฉัยอุทธรณ การรับรอง และการรับจดทะเบียน แตไมหมายความรวมถึงการออกกฎ

(2) การอืน่ที่กํ าหนดในกฎกระทรวง
ไดมนีกัวชิาการใหค ําอธบิายเกีย่วกบั “ค ําสัง่ทางปกครอง” ไวหลายทาน โดยจะยกมา

พอเปนสังเขป ดังนี้
ศาสตราจารยชัยวฒัน วงศวฒันศานต3 ไดใหค ําอธบิายเกีย่วกบั “ค ําสัง่ทางปกครอง”

ไววา ในทางทฤษฎีคํ าส่ังทางปกครองจะมีสาระสํ าคัญอยู 5 ประการ คือ
1. เปนการกระทํ าโดยเจาหนาที่
2. เปนการใชอํ านาจรัฐ
3. เปนการกํ าหนดสถานภาพทางกฎหมาย
4. เกิดผลเฉพาะกรณี
5. มผีลภายนอกโดยตรง

                                                          
2 วรพจน วิศรุตพิชญ. (2545). “การกระทํ าทางปกครอง.” ใน รวมบทความทางวิชาการเนื่องในโอกาส

ครบรอบ 72 ป ศ.ดร.อมร จันทรสมบูรณ. หนา 145.
3 ชัยวัฒน วงศวัฒนศานต. (2540). กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง. หนา 100.
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รองศาสตราจารย ดร.กมลชัย รัตนสกาววงศ4 ไดใหคํ าอธิบายเกี่ยวกับ “คํ าส่ัง
ทางปกครอง” หมายถึง การใชอํ านาจตามกฎหมายของเจาหนาที่ที่มีผลเปนการสรางนิติสัมพันธขึ้น
ตอบุคคล ในอันที่จะกอ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน ระงับ หรือมีผลตอสภาพของสิทธิหรือหนาที่  
ของบคุคล ไมวาจะเปนการถาวรหรือช่ัวคราว เชน การสั่งการ การอนุญาต การอนุมัติ การวินิจฉัย 
การอทุธรณ การรับรอง การจดทะเบียน แตไมรวมถึงการออกกฎ ในที่นี้หมายความถึงกฎทั่วๆ ไป 
เชน กฎกระทรวง เพราะกฎไมมลัีกษณะเปนการสัง่การเฉพาะราย เปนแตเพยีงการประกาศโดยทัว่ไป

ค ําสัง่ทางปกครองทีม่ผีลตอการก ํากบัและควบคมุสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน มดีงันี้
1. การสัง่ใหงดรับนักศึกษาในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งหรือทุกสาขาวิชา

เมือ่เอกชนผูขอรบัใบอนญุาตจดัตัง้สถาบนัอดุมศกึษาเอกชนไดรับใบอนญุาต
เรยีบรอยแลว ก็จะตองดํ าเนินการขอเปดดํ าเนินการเรียนการสอนในสาขาวิชาที่ระบุไวในโครงการ
จดัตัง้ และเมื่อสถาบันมีความพรอมในสาขาวิชาอ่ืนก็จะตองสงหลักสูตรนั้นๆ มาใหคณะกรรมการ
การอดุมศกึษาใหการรบัรองหลักสตูรเพิม่เตมิอกี แตเมือ่สถาบนัไดด ําเนนิการเรยีนการสอนในสาขาวชิานัน้
และจัดการศึกษาเสื่อมลงไปจากมาตรฐานที่กํ าหนด รัฐมนตรีก็อาจจะมีคํ าสั่งใหงดรับนักศึกษา    
ในสาขาวิชานั้นก็ได ซ่ึงการออกคํ าส่ังดังกลาวนั้นเปนคํ าส่ังทางปกครองที่กระทบกระเทือนสิทธิ
ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแหงนั้น เพราะการงดรับนักศึกษาเทากับวาสถาบันจะสูญเสียรายได
ในสาขาวชิานัน้ๆ ไป และจะมผีลกระทบตอคณาจารย บคุลากร ในสาขาวชิาทีไ่ดรับค ําส่ังทางปกครองดวย
แตอยางไรกต็าม กอนทีฝ่ายปกครองจะออกค ําสัง่ทางปกครองในกรณนีีน้ัน้ยอมจะตองใชความรอบคอบ
อยางดี ไมใชวามีอํ านาจในมือแลวจะออกคํ าส่ังอยางไรก็ได ซ่ึงในทางปฏิบัตินั้น ฝายปกครอง    
ออกค ําสัง่ทางปกครองในลกัษณะนีค้อนขางนอย เพราะฝายปกครองจะใหโอกาสแกสถาบนัทีม่ปีญหา
แกไขปญหาในเบื้องตนกอน แตถาสถาบันใดไมสามารถแกปญหาที่เกิดขึ้นกับสาขาวิชานั้นๆ ได 
ฝายปกครองก็ยอมที่จะตองมีคํ าส่ังดังกลาวเพื่อมิใหปญหาลุกลามตอไป

2. การสั่งเพิกถอนการใหความเห็นชอบการเปดดํ าเนินการในสาขาวิชาใด
สาขาวชิาหนึง่ หรือทกุสาขาวชิา การสัง่เพกิถอนในกรณนีี ้มคีวามรนุแรงมากกวาการสัง่งดรบันกัศกึษา
เนื่องจากการงดรับนักศึกษามีผลเฉพาะการรับนักศึกษาหลังจากสถาบันอุดมศึกษาเอกชนรับคํ าส่ัง
ทางปกครองแลว แตกรณีเพิกถอนการใหความเห็นชอบการเปดดํ าเนินการสาขาวิชานั้น เทากับวา
สาขาวชิานัน้ไมสามารถจดัการเรยีนการสอนตอไปได ซ่ึงเปนการกระทบสทิธขิองสถาบนัอุดมศกึษา
เอกชนอยางมาก สถาบันใดที่ไดรับคํ าสั่งทางปกครองเชนนี้ยอมหมายถึงสาขาวิชานั้นไมมีคุณภาพ
มาตรฐาน ถายังเปดดํ าเนินการตอไปก็จะผลิตบัณฑิตที่ไมมีคุณภาพออกสูสังคม ซ่ึงบัณฑิตเหลานี้

                                                          
4 กมลชัย รัตนสกาววงศ. (2546). กฎหมายปกครอง. หนา 36-37.
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อาจจะหางานทํ าไมได และเกิดปญหาการวางงาน ในทายที่สุดรัฐก็ตองเขามาแกปญหานี้อีก ดังนั้น
ถาฝายปกครองเหน็สมควรวาสาขาวชิาดงักลาวไมมคีณุภาพ กค็วรมคี ําสัง่เพกิถอนการใหความเหน็ชอบ
การเปดดํ าเนินการสาขาวิชาดังกลาว เพื่อใหสถาบันอุดมศึกษาเอกชนปรับปรุงแกไขในดานตางๆ 
ใหมปีระสิทธิภาพพรอมที่จะจัดการเรียนการสอนตอไป

3. การสั่งเพิกถอนการรับรองมาตรฐานการศึกษา
เมื่อสาขาวิชาใดดํ าเนินการเรียนการสอนมาแลว กอนที่นักศึกษาจะสํ าเร็จ

การศกึษา สถาบันอุดมศึกษาเอกชนจะตองดํ าเนินการขอรับรองมาตรฐานการศึกษาในสาขาวิชานั้น 
ถามีมาตรฐานตามเกณฑที่กํ าหนดก็จะไดรับการรับรองมาตรฐานการศึกษา ซ่ึงระยะเวลาสิ้นผล  
ของการรบัรองมาตรฐานการศกึษานัน้ นาจะอยูที ่ 5 ป ตามรางกฎกระทรวงเรือ่งการรบัรองมาตรฐาน
การศึกษา แตถาสถาบันใดจัดการศึกษาเสื่อมลงและไมไดมาตรฐาน ฝายปกครองก็อาจมีคํ าสั่ง    
ทางปกครองเพกิถอนการรบัรองมาตรฐานการศกึษาในสาขาวชิานัน้ๆ ได ซ่ึงการมคี ําสัง่เพกิถอนนัน้
จะมีผลตอสาขาวิชานั้นโดยตรง คือ ไมสามารถใหประกาศนียบัตร อนุปริญญา ปริญญาหรือ
ประกาศนียบัตรในสาขาวิชานั้นได ดังนั้นผลของคํ าสั่งทางปกครองในเรื่องนี้จึงกระทบกระเทือน
สิทธขิองเอกชนคอนขางมาก แตทัง้นีก้เ็พือ่รักษาคณุภาพการจดัการศกึษาของสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน
เพราะเมื่อสถาบันอุดมศึกษาเอกชนจัดทํ าบริการสาธารณะแทนรัฐซึ่งเปนภาระหนาที่ที่ใหญหลวง 
รัฐจึงควรตองเขามาดูแลเพื่อใหการศึกษามีคุณภาพอันจะสงผลใหการพัฒนาคนของประเทศ
ประสบความสํ าเร็จ

4. การส่ังเพิกถอนการรับรองวิทยฐานะ
การรับรองวิทยฐานะถือวาเปนสิ่งที่จํ าเปน เพราะสถาบันใดจะทํ าการสอน

เพือ่ใหปริญญาในชัน้ใดตองขอรบัรองวทิยฐานะกอน ถาสถาบนัใดไมไดรับรองวทิยฐานะจะท ําการเรยีน
การสอนไมได คํ าสั่งทางปกครองดังกลาวจึงกระทบถึงสิทธิของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ดังนั้น
สถาบนัจะตองท ําใหเกดิคณุภาพในทกุกระบวนการ แมวาจะเคยไดรับการรบัรองวทิยฐานะแลวกต็าม
และตามรางกฎกระทรวงเรื่องการรับรองวิทยฐานะนั้น กํ าหนดระยะเวลาของการรับรองวิทยฐานะ 
มแีค 5 ปเทานัน้ สถาบนัจงึตองด ําเนนิการขอใหรับรองวทิยฐานะใหมทกุ 5 ป และถาสถาบนัด ําเนนิการ
ผิดพลาดถูกเพิกถอนการรบัรองวิทยฐานะซึ่งเทากับวาสถาบันแหงนั้น จะไมสามารถกระทํ าการใดๆ 
ไดเลยเกี่ยวกับการสอน จึงมีผลกระทบตอการบริหารจัดการของสถาบันดวย เพราะถาไมมีการจัด
การเรียนการสอนก็จะไมมีรายไดเขาสูสถาบันซึ่งจะสงผลใหสถาบันขาดสภาพคลองทางการเงิน  
ซ่ึงจะเกดิปญหาตามมาไดอีกมาก ดงันัน้สถาบนัอดุมศกึษาเอกชนตองค ํานงึถึงคณุภาพการจดัการศกึษา
เปนหลัก เพื่อใหบรรลุตามวัตถุประสงคของการเปนสถาบันอุดมศึกษาที่ดี
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5. การสั่งควบคุมสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
การออกคํ าส่ังควบคุมสถาบันอุดมศึกษาเอกชน เปนคํ าสั่งทางปกครองที่มี

ผลกระทบสทิธิของสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน เนือ่งจากสถาบนัทีถู่กควบคมุนัน้ จะตองบรหิารจดัการ
ภายใตคณะกรรมการควบคุมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนซึ่งรัฐมนตรีโดยคํ าแนะนํ าของคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาเปนผูออกคํ าสั่งดังกลาว การออกคํ าสั่งควบคุมนี้สถาบันอุดมศึกษาเอกชนยังจัด     
การเรียนการสอนไดตามปกติ แตทั้งนี้การบริหารสถาบัน เชน ดานนโยบายการพัฒนาสถาบัน    
การเงิน การบริหารหลักสูตร ฯลฯ จะตองเสนอคณะกรรมการควบคุมสถาบันอุดมศึกษาเอกชน    
ซ่ึงทํ าหนาที่แทนสภาสถาบัน โดยคณะกรรมการจะแตงตั้งจากผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน และ   
ผูแทนจากสํ านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา บุคคลเหลานั้นมีความรู ความสามารถเกี่ยวกับ
การบริหารสถาบันอุดมศึกษาอันจะเปนประโยชนอยางยิ่ง เพราะถาสถาบันมีการแกไขปญหาไดดี
จนสงผลใหการจดัการศกึษาและการบรหิารงานมคีวามคลองตวั มปีระสิทธิภาพ สามารถพึง่ตนเองได
รัฐมนตรีก็อาจสั่งยกเลิกคํ าส่ังควบคุมสถาบันอุดมศึกษาได สถาบันจะไดกลับมาบริหารกิจการได
ดวยตนเองอกีครัง้ แตถาคณะกรรมการควบคมุฯลงความเหน็วาสถาบนัไมสามารถแกปญหาได กส็ามารถ
เสนอคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อใหรัฐมนตรีมีคํ าส่ังเพิกถอนใบอนุญาตไดตอไป

ในวิทยานิพนธฉบับนี้ จะไดยกตัวอยางการควบคุมมหาวิทยาลัยเวสเทิรน
(มหาวทิยาลัยณิวัฒนาเดิม) โดยมีรายละเอียด5 ดังนี้

รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ ตามความเห็นของคณะกรรมการ
สถาบนัอดุมศึกษาเอกชนในการประชุมครั้งที่ 4/2545 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2549 พิจารณาเห็นวา
มหาวทิยาลยัณวิฒันา (ปจจบุนัเปลีย่นชือ่เปนมหาวทิยาลยัเวสเทริน) ไมปฏิบตัติามมาตรา 15 มาตรา74
มาตรา 75 มาตรา 85 มาตรา 91 และมาตรา 101 ทวิ แหงพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
พ.ศ. 2522 แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2535 ดงันี้

(1) เปดดํ าเนินการในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา (หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป) 
โดยไมไดรับความเหน็ชอบจากคณะกรรมการสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน (มาตรา 15 และมาตรา 101 ทว)ิ

(2) การโฆษณาข อความอันเป นเท็จเกี่ยวกับการดํ  าเนินกิจการของ
มหาวิทยาลัย (มาตรา 74)

(3)  จดัการศึกษาไมเปนไปตามขอกํ าหนด (มาตรา 74 และมาตรา 75)

                                                          
5 บันทึกขอความ สํ านักประสานและสงเสริมกิจการอุดมศึกษา สํ านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.

(2549).
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(4) การบริหารจัดการไมเปนระบบและไมโปรงใส (มาตรา 74 มาตรา 75 
และมาตรา 85)

(5) จดัการศกึษาเสือ่มลงจากมาตรฐานทีท่บวงมหาวทิยาลยัก ําหนด (มาตรา 74)
ทบวงมหาวิทยาลัยจึงมีคํ าส่ังที่ 88/2545 ลงวันที่ 23 เมษายน 2545 ควบคุม

มหาวทิยาลยัณวิฒันา และแตงตัง้คณะกรรมการควบคมุมหาวทิยาลยัณวิฒันา ตามความในมาตรา 75
แหงพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2522 แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2535

คณะกรรมการควบคุมมหาวิทยาลัยณิวัฒนาไดแตงตั้งศาสตราจารยไพบูลย 
ชางเรียน เปนอธิการบดี เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2545 และไดขอลาออกเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2545 

คณะกรรมการควบคุมฯ ไดแตงตั้งรองศาสตราจารยทองศรี กํ าภู ณ อยุธยา 
และนายจินดา ซ่ือตรง เปนอธิการบดีและรองอธิการบดี ตั้งแตวันที่ 18 มิถุนายน 2545 ถึงส้ินสุด
สัญญาจาง และแตงตัง้นายเสรมิพล เบือ้งสงู และนายชยัสิน สุขวบิลูย เปนอธกิารบดแีละรองอธกิารบดี
ตัง้แตวันที่ 8 พฤษภาคม 2546 ถึงสัญญาจางสิ้นสุด และแตงตั้งศาสตราจารย พล.อ.ต. แกว สงขาว 
รักษาการอธิการบดี ตั้งแตวันที่ 8 พฤษภาคม 2547

คณะกรรมการควบคุมฯ รับทราบปญหาการบริหารงานทั้งดานวิชาการ  
ดานการเงนิ การบรหิารงานบคุคล และการจดัการทีไ่มโปรงใส รวมทัง้ปญหาคดคีวามตางๆ โดยก ําหนด
ระยะเวลาแกไขปญหาใหเสร็จสิ้นภายใน 18 เดือน

วนัที ่ 27 พฤษภาคม 2546 ผูรับใบอนุญาตจัดตั้งมหาวิทยาลัยณิวัฒนา ไดมี
หนังสือถึงประธานคณะกรรมการควบคุมฯ ขอใหพิจารณาถอนการควบคุม ซ่ึงรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงศกึษาธกิาร (นายปองพล อดเิรกสาร) โดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการสถาบนัอดุมศกึษา
เอกชน ในการประชมุครัง้ที ่8/2546 (พเิศษ) เมือ่วนัที ่4 สิงหาคม 2546 โดยเหน็สมควรใหมหาวทิายาลยั
ณวิฒันาอยูในความควบคมุของส ํานกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา และใหคณะกรรมการควบคมุฯ
ปฏิบตัหินาที่ตอไป เนื่องจากยังมิไดรับรองมาตรฐานการศึกษาจากกระทรวงศึกษาธิการ และแมวา
การแกไขปญหาอืน่จะเสรจ็ส้ินแลวกต็าม โดยใหมหาวทิยาลยัด ําเนนิการเรือ่งการขอรบัรองมาตรฐาน
การศกึษาและจัดทํ าแผนฟนฟูและพัฒนามหาวิทยาลัยฯเพื่อพิจารณาตอไป

เนื่องจากคณะกรรมการควบคุมฯ  ไดหมดวาระลงตามมาตรา  125           
แหงพระราชบญัญตัสิถาบนัอดุมศกึษาเอกชน พ.ศ. 2546 รัฐมนตรวีาการกระทรวงศกึษาธกิารจงึอาศยั
อํ านาจตามความในมาตรา 86 แตงตั้งคณะกรรมการควบคุมมหาวิทยาลัยณิวัฒนา โดยมีนายสุชาติ 
เมอืงแกว รองเลขาธกิารคณะกรรมการการอดุมศกึษาเปนประธานกรรมการ ตัง้แตวนัที ่7 กรกฎาคม 2547
เปนตนไป และไดเห็นชอบแผนฟนฟูและพัฒนามหาวิทยาลัย
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คณะกรรมการควบคมุฯ ไดก ําหนดกรอบแนวปฏบิตัใินการก ํากบัและควบคมุ
การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยเวสเทิรน ตามแผนฟนฟูและพัฒนามหาวิทยาลัยในดานตางๆ คือ 
ดานการจัดการศึกษา ดานการพัฒนาบุคลากร ดานการพัฒนานิสิต ดานการเงินและงบประมาณ 
ดานการบรหิารจดัการและด ําเนนิการแกไขปญหาและพฒันาในแตละดาน รวมถึงกระทรวงศกึษาธกิาร
ไดใหการรับรองมาตรฐานการศึกษาหลักสูตรในระดับปริญญาโทและปริญญาตรีทุกสาขาวิชา และ
คณะกรรมการควบคุมฯ ในการประชุมครั้งที่ 3/2549 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2549 ไดพิจารณา         
ใหมหาวิทยาลัยจัดทํ าเอกสารเพิ่มเติมรายงานตามแผนปฏิบัติการเพื่อฟนฟูและพัฒนามหาวิทยาลัย 
เพื่อเพิกถอนการควบคุม ดังนี้

(1) จดัท ําแผนการดํ าเนินการเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ระยะ 5 ป แสดง  
รายละเอยีดการด ําเนนิการการพฒันาการเรยีนการสอน การผลติบณัฑติ การวจิยั การใหบริการวชิาการ
แกสังคมและการท ํานบุ ํารงุศลิปวฒันธรรม รวมทัง้แผนการพฒันาบคุลากร ซ่ึงระบช่ืุอโครงการ/กจิกรรม   
งบประมาณที่ใชและวิธีการที่จะทํ าใหบรรลุวัตถุประสงคของแตละโครงการ/กิจกรรม

(2) ประมาณการแผนการเงนิใหปรบัแกไขประมาณการของจ ํานวนนกัศกึษา
ใหสอดคลองกบัจ ํานวนทีค่าดวาจะรบัไดจริง และใหปรับแผนการเงนิใหมคีวามสอดคลองกบัแผนงาน
และแผนการพัฒนากํ าลังคน นอกจากนี้ใหเพิ่มแผนการเงินทางดานวิจัย บริการวิชาการแกสังคม
และการทํ านุบํ ารุงศิลปวัฒนธรรม ตามภารกิจหลักในการดํ าเนินการของมหาวิทยาลัย

ในการประชมุครัง้ที ่4/2549 เมือ่วนัที ่27 มนีาคม 2549 คณะกรรมการควบคมุฯ
มมีตเิหน็ชอบแผนพัฒนามหาวิทยาลัยในระยะ 5 ป และใหนํ าเสนอคณะอนุกรรมการดานกฎหมาย
พิจารณาใหขอเสนอแนะคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อใหคํ าแนะนํ ารัฐมนตรีวาการกระทรวง
ศกึษาธกิารพิจารณาอนุญาตเพิกถอนการควบคุมมหาวิทยาลัยเวสเทิรน

คณะอนุกรรมการดานกฎหมาย6 ในการประชุมครั้งที่ 3/2549 เมื่อวันที่ 17 
พฤษภาคม 2549 พิจารณาเอกสารขอมูลประกอบการพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบเสนอแนะ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อพิจารณาใหคํ าแนะนํ ารัฐมนตรีอนุญาตเพิกถอนการควบคุม
มหาวทิยาลยัเวสเทรินตามมาตรา 90 แหงพระราชบญัญตัสิถาบนัอดุมศกึษาเอกชน พ.ศ. 2546 ตอไป
โดยมีขอมูลประกอบการพิจารณา ดังนี้

(1) สถานภาพปจจุบันของมหาวิทยาลัยเวสเทิรน ประกอบดวยหลักสูตร
และสาขาวชิาทีส่อนทกุสาขาวชิาระดบัปรญิญาตรแีละระดบับณัฑติศกึษาทีไ่ดรับการรบัรองมาตรฐาน
การศกึษาแลว จํ านวนอาจารยและนักศึกษา และสถานภาพทางการเงิน ประจํ าปการศึกษา 2547

                                                          
6 รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการดานกฎหมาย คร้ังที่ 3/2549. (2549, 17 พฤษภาคม).
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(2) รายงานการด ําเนนิการตามแผนปฏบิตักิารฟนฟ ู และพฒันามหาวทิยาลยั
เวสเทิรนเพื่อเพิกถอนการควบคุม

(3) แผนพฒันามหาวิทยาลัยเวสเทิรน ระยะ 5 ป
คณะกรรมการการอุดมศึกษา7 ในการประชุม คร้ังที่ 6/2549 เมื่อวันที่ 1 

มิถุนายน 2549 ไดพิจารณาขอมูลท่ีเสนอแลว มีความเห็นวา ควรจะขยายระยะเวลาการควบคุม
มหาวทิยาลยัเวสเทรินไปอีกระยะหนึ่ง เนื่องจากมีความหวงใยวาหากถอนการควบคุมในขณะนี้แลว 
มหาวิทยาลัยฯ อาจมีปญหาการดํ าเนินงาน โดยเฉพาะคุณภาพการจัดการศึกษาและสถานภาพ     
ทางการเงินที่ยังเปนที่นากังวล หากเกิดปญหาอาจจะตองเขาไปควบคุมอีกครั้งหนึ่ง ซ่ึงจะเปนปญหา
ทีซ้ํ่ าซากและการแกไขจะยากขึน้ จงึเหน็วาคณะกรรมการควบคมุฯ ควรจะด ําเนนิการตอไปอกีระยะหนึง่
และกํ าหนดมาตรการรองรับที่ชัดเจน เพื่อใหมหาวิทยาลัยฯ พัฒนาศักยภาพใหมีความเขมแข็ง    
ทางดานวชิาการและมีสถานภาพทางการเงินที่ดีขึ้น สามารถดํ าเนินการไดดวยตนเองไดอยางมั่นคง
ในระยะยาว จงึมมีตเิหน็ชอบใหควบคมุมหาวทิยาลยัเวสเทรินตอไปอกี 1 ป แลวใหรายงานเปนระยะๆ
โดยมขีอเสนอแนะ ใหคณะกรรมการควบคมุฯ ก ําหนดมาตรการทีชั่ดเจนในการก ํากบัใหมหาวทิยาลยัฯ
สรางความเขมแขง็และมศีกัยภาพสามารถบรหิารจดัการการศกึษาดวยตนเองในระยะยาวไดอยางมัน่คง
ตอไป โดย

(1) ใหพจิารณาปดหรือควบรวมหลักสูตรและสาขาวิชาจํ านวนหนึ่ง เพื่อให
มหาวทิยาลัยสามารถบริหารและพัฒนาหลักสูตรและสาขาวิชาที่เหลือใหมีความเขมแข็งยิ่งขึ้น ทั้งนี้
การดํ าเนินการหลักสูตรบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะอยางยิ่งหลักสูตรระดับปริญญาเอกจะตองคํ านึงถึง
ความพรอมและศักยภาพการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพที่แทจริง

(2) ใหปรับปรงุสถานะการเงนิ โดยเฉพาะใหจดัหารายไดเพิม่โดยวธีิการตางๆ
เชน จัดหาเงินทุนเพิ่มโดยการหาผูรวมทุนเปนหุนสวนในการดํ าเนินงาน ใหบริการทางวิชาการ  
โดยการจดัหาหลักสูตรอบรมระยะสั้นอยางตอเนื่องใหกับบุคคลและหนวยงานภายนอก

(3) ใหด ําเนนิการพฒันาอาจารยประจ ําเพือ่เพิม่คณุวฒุแิละต ําแหนงทางวชิาการ
ใหมากขึ้นอยางตอเนื่อง เพื่อรักษาบุคลากรและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ผูรับใบอนญุาตจดัตัง้มหาวทิยาลยัเวสเทริน ไดมหีนงัสอืเสนอรฐัมนตรวีาการ
กระทรวงศกึษาธกิาร (นายจาตรุนต ฉายแสง) ขอความเปนธรรมใหมหาวทิยาลยัฯ พนจากการควบคมุ
ตามมาตรา 90 แหงพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 โดยอางวามหาวิทยาลัย    
ไดแกไขประเดน็ปญหาของการควบคมุเรยีบรอยแลวตัง้แตป พ.ศ. 2549 แตยงัมกีารตัง้คณะกรรมการ

                                                          
7 รายงานการประชุมคณะกรรมการการอุดมศึกษา คร้ังที่ 6/2549. (2549, 1 มิถุนายน).
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ควบคมุเรือ่ยมา โดยม ี นายสชุาต ิ เมอืงแกว รองเลขาธกิารคณะกรรมการการอดุมศกึษา เปนประธาน
คณะกรรมการควบคุมฯ ชุดปจจุบันกํ ากับดูแลมหาวิทยาลัยใหดํ าเนินการตามแผนพัฒนา
มหาวทิยาลยั ดานการบริหารจัดการ การจัดการศึกษา การเงินและงบประมาณ การพัฒนาบุคลากร
และนสิิต และไดรับการรับรองมาตรฐานการศึกษาทุกสาขาวิชาที่เปดสอนแลว และคณะกรรมการ
ควบคมุฯ ไดมีมติเสนอใหเลิกการควบคุมฯ แตคณะกรรมการการอุดมศึกษามีมติใหควบคุมตอไป
อีก 1 ป

เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2549 รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ         
(นายจาตุรนต ฉายแสง) ไดมีบัญชาใหสํ านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รวบรวมขอมูลเสนอ
คณะกรรมการการอดุมศกึษา พจิารณาอกีครัง้หนึง่ คณะกรรมการการอดุมศกึษาในการประชมุครัง้ที่
8/2549 เมือ่วนัที ่ 3 สิงหาคม 2549 ไดพจิารณาขอมลูของผูรับใบอนญุาตใหมอีกครัง้หนึง่ แตเนือ่งจาก
การนํ าเสนอขอมูลในครั้งนี้ มขีอมลูใหมทีไ่มตรงกบัขอมลูทีเ่สนอครัง้กอน อาท ิ จ ํานวนนกัศกึษา 
คณาจารย และสถานะทางการเงนิ มกีารเปลีย่นแปลง เปนตน จงึเหน็วาเพือ่ใหการพจิารณามคีวามเทีย่งตรง
จะตองพิจารณาขอมูลที่ถูกตอง สมบูรณและเปนปจจุบัน จึงมอบใหฝายเลขานุการประมวลขอมูล
ความเปนมาที่เกี่ยวของในประเด็นตางๆ โดยละเอียดนํ าเสนอคณะกรรมการการอุดมศึกษาอีกครั้ง 
เพือ่ประกอบการพิจารณาใหคํ าแนะนํ า  รัฐมนตรีฯ ในการสั่งการตอไป ฝายเลขานุการไดประมวล
ขอมูลที่เกี่ยวของในประเด็นตางๆ และเพื่อใหการพิจารณาขอมูลมีความชัดเจน ไดเชิญประธาน
อนกุรรมการดานกฎหมาย (ศาสตราจารยไชยยศ เหมะรัชตะ) ประธานอนุกรรมการดานติดตามและ
ประเมินผล (ศาสตราจารยสมบัติ ธํ ารงธัญวงศ) และรองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(นายสุชาติ เมืองแกว) ในฐานะฝายเลขานุการในคณะกรรมการการอุดมศึกษารวมพิจารณาขอมูล 
จ ํานวนนักศึกษา คณาจารย และสถานะทางการเงินของมหาวิทยาลัยฯ ในประเด็นที่เกี่ยวของแลว 
เห็นวาขอมูลในเรื่องตางๆ มีเอกสารยืนยันความชัดเจนถูกตอง สมควรนํ าเสนอคณะกรรมการ     
การอุดมศึกษาเพื่อพิจารณา ดังนี้

(1) การแกไขปญหาทีเ่ปนสาเหตุของการเขาควบคุมไดดํ าเนินการลุลวง
(2) การรบัรองมาตรฐานการศกึษาในสาขาทีม่หาวทิยาลยัเปดด ําเนนิการ โดย

สํ านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและสภาวิศวกร
(3) ความพรอมทางดานกายภาพ (อาคารสถานที่ – อุปกรณการศึกษา)
(4) จ ํานวนอาจารยตอจ ํานวนนสิิต ตามเกณฑมาตรฐานส ํานกังานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา
(5) ผลการดํ าเนินการในระหวางการควบคุมมหาวิทยาลัยฯ และในปลาสุด
(6) แนวโนมการบรหิารจดัการและการพฒันามหาวทิยาลยั ในปการศกึษา 2549
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คณะกรรมการการอดุมศกึษา8 ในการประชมุครัง้ที ่10/2549 เมือ่วนัที ่5 ตลุาคม 2549
ไดพจิารณาทบทวนการขอเพิกถอนการควบคุมมหาวิทยาลัยฯ ตามที่ประธานอนุกรรมการทั้ง 2 ฝาย
พิจารณาแลวในทุกประเด็น และหากมหาวิทยาลัยยังอยู ในสถานภาพที่ถูกควบคุม ก็จะมีผล          
ตอการประชาสมัพนัธรับนกัศกึษา ซ่ึงรวมถงึผลกระทบตอการพฒันามหาวทิยาลยัฯ ทีจ่ะท ําไดยากขึน้อกี
ที่ประชุมพิจารณาแลว จึงมีมติใหความเห็นชอบใหคํ าแนะนํ ารัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 
มีคํ าสั่งเลิกการควบคุมมหาวิทยาลัยเวสเทิรน โดยมีเงื่อนไขเพื่อเปนหลักประกันความมั่นคงและ
การบรหิารที่โปรงใสในการพัฒนามหาวิทยาลัยตอไป โดยใหมีการดํ าเนินการดังนี้

(1) การแตงตั้งสภามหาวิทยาลัย ใหมีองคประกอบที่มาจากคณะกรรมการ
ควบคมุมหาวทิาลัยเวสเทิรนชุดปจจุบันจํ านวนหนึ่ง

(2) ใหสภามหาวทิยาลยัแตงตัง้คณะกรรมการประจ ํามหาวทิยาลยั 2 ชุด ไดแก
คณะกรรมการตรวจสอบภายใน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

(3) ใหรายงานผลการดํ าเนินงานใหคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ   
ทกุภาคการศึกษา

จากรายละเอยีดของการควบคมุมหาวทิยาลยัเวสเทรินทีก่ลาวมาขางตน จะเหน็ไดวา
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่มีปญหาคอนขางมาก รัฐจะตองมีมาตรการในการควบคุมเพื่อใหเกิด  
การแกไขปญหาไดอยางทันทวงที  สํ านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะตองออกคํ าส่ังควบคุม
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนดังกลาว โดยใหมีคณะกรรมการควบคุมสถาบันฯ เพื่อทํ าหนาที่แทน    
สภาสถาบนัฯ ในพระราชบญัญตัสิถาบนัอดุมศกึษาเอกชน พ.ศ. 2546 ไดก ําหนดเหตแุหงการควบคมุ
และวธีิการแตงตัง้คณะกรรมการควบคมุฯ แตมไิดก ําหนดแนวทางการควบคมุสถาบนัฯ ไวแตอยางใด
คณะกรรมการควบคมุฯ จงึมอิีสระในการบรหิารจดัการสถาบนัฯ ทีม่ปีญหา อยางไรกต็ามจากการศกึษา
กรณีตัวอยางจะพบวา การควบคุมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่มีปญหา อาจไมใชทางออกที่ดีที่สุด
ของการแกไขปญหา เนื่องจากเมื่อมหาวิทยาลัยเวสเทิรนไดถูกควบคุม นักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ
เกิดความไมแนใจ จึงไดขอใหสํ านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาชวยโอนยายไปยังสถาบัน
อุดมศึกษาเอกชนแหงอื่นเปนจํ านวนมาก ซ่ึงเหตุการณในชวงนั้น ทํ าใหมหาวิทยาลัยเวสเทิรน     
เกิดปญหาขึ้นมากมาย ช่ือเสียงของมหาวิทยาลัยฯ ขาดความเชื่อมั่นจากสังคม สงผลใหนักศึกษา   
ทัง้ใหมและเกามีจํ านวนนอยลงเปนอยางมาก สงผลตอรายไดของมหาวิทยาลัย ทํ าใหมหาวิทยาลัย
ขาดสภาพคลองทางการเงิน ซ่ึงแตเดิมก็มีปญหาทางการเงินอยูแลว ซ่ึงผูรับใบอนุญาตตองมีหนาที่

                                                          
8 รายงานการประชุมคณะกรรมการการอุดมศึกษา คร้ังที่ 10/2549. (2549, 5 ตุลาคม).
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หาเงนิใหมหาวิทยาลัยเพื่อใหเกิดสภาพคลองมากขึ้น ปญหาที่สํ าคัญของมหาวิทยาลัยเวสเทิรน ก็คือ 
ปญหาทางการเงนิ เนือ่งจากมนีกัศกึษาสนใจเขาศกึษาตอในมหาวทิยาลยัฯ จ ํานวนนอยลง การแกปญหา
ทางการเงินที่ดีที่สุด คือ ผูรับใบอนุญาตตองหาเงินมาใสในกองทุนตางๆ ตามที่พะราชบัญญัติ
สถาบนัอุดมศกึษาเอกชน พ.ศ. 2546 ก ําหนดไว ดงันัน้ การแกไขปญหาทางการเงนิของมหาวทิยาลยั
เวสเทิรน คณะกรรมการควบคุมฯ จงึมสีวนในการแกไขปญหาทางการเงินไมมากนัก เพราะแมจะมี
แผนพืน้ฟทูางการเงินก็ตาม แตถาผูรับใบอนุญาตเพิกเฉยไมนํ าเงินมาใสในกองทุน การแกไขปญหา
กจ็ะไมไดรับการแกไข

สํ าหรับแผนฟนฟแูละพฒันามหาวทิยาลยัในดานตางๆ คอื ดานการจดัการศกึษา
ดานการพัฒนาบุคลากร ดานการพัฒนานิสิต ดานการบริหารจัดการนั้น คณะกรรมการควบคุมฯ 
คอนขางมีบทบาทในการแกไขปญหา คือ ไดมีการพิจารณาแผนฟนฟูมหาวิทยาลัยฯ และกํ ากับ     
ใหมหาวทิยาลยัฯ ด ําเนนิการตามแผน เพือ่ใหมหาวทิยาลยัสามารถแกไขปญหาและกลบัคนืสูสภาพเดมิ
ใหเรว็ท่ีสุด  และทายทีสุ่ดกจ็ะไดถอนการควบคมุมหาวทิยาลยั แตอยางไรกต็าม คณะกรรมการควบคมุฯ
จะตองพิจารณาแผนฟนฟูดวยความรอบคอบ และควรใหผูทรงคุณวุฒิที่มีความรู ความเชี่ยวชาญ  
ในแตละดานมาเปนผูพิจารณาแผนฟนฟูดังกลาว ซ่ึงการแตงตั้งคณะกรรมการควบคุมฯ นั้น 
กฎหมายไมไดระบุวาตองเปนผูทรงคุณวุฒิดานใดบาง จึงเปนจุดออน เพราะอาจจะแตงตั้งบุคคล    
ทีไ่มไดมคีวามเชี่ยวชาญดานการอุดมศึกษามาเปนผูชวยแกไขปญหา ทํ าใหแนวทางการแกไขปญหา
ไมไดผลเทาทีค่วร จงึควรแกไขกฎหมายใหระบคุณุวฒุขิองคณะกรรมการควบคมุฯ ไวใหชัดเจนดวย

การควบคมุสถาบนัอดุมศกึษาเอกชนทีม่ปีญหา เปนมาตรการทีค่อนขางเขมงวด
ที่รัฐพิจารณาแลววา มคีวามเหมาะสมที่จะตั้งคณะกรรมการควบคุมฯ เขาไปดูแลและแกไขปญหา
แตรัฐตองตระหนักดวยวา การที่รัฐเขาไปควบคุมนั้นยอมสงผลกระทบตอช่ือเสียงของมหาวิทยาลัย
ที่ถูกควบคุมอยางหลีกเล่ียงไมได ดังตัวอยางกรณีมหาวิทยาลัยเวสเทิรนที่ช่ือเสียงของมหาวิทยาลัย
ถูกกระทบเปนอยางมากจนจํ านวนนักศึกษานอยลง และนํ าไปสูการขาดรายไดของสถาบันฯ ดังนั้น
การทีจ่ะแตงตัง้คณะกรรมการควบคมุฯ จะตองพจิารณาใหรอบคอบ ค ํานงึถึงผลดผีลเสียใหครบทกุดาน  
อาจจะใหมหาวิทยาลัยรายงานปญหาที่เกิดขึ้นพรอมทั้งแนวทางการแกไขปญหาที่ชัดเจน และให
โอกาสในการแกไขปญหาสกัระยะหนึง่กอน เพราะการตัง้คณะกรรมการควบคมุฯ ซ่ึงเปนบคุคลภายนอก
อาจจะไมเขาใจปญหาที่เกิดขึ้นจริงในทางปฏิบัติ และถาแกปญหาไมตรงประเด็น ก็อาจนํ าไปสู  
การเพิกถอนใบอนุญาตในทายที่สุด ซ่ึงจะเกิดความเสียหายแกนักศึกษา สถาบันอุดมศึกษาเอกชน
และรัฐ ที่จะตองสูญเสียเงิน บุคลากร เวลา ในการเขาไปแกไขปญหาอีก ซ่ึงมีตัวอยาง คือ วิทยาลัย
บณัฑติสกลนครทีถู่กเพกิถอนใบอนญุาตตัง้แตป 2540 จนกระทัง่ปจจบุนั การช ําระบญัชขีองวทิยาลยั
บณัฑติสกลนครก็ยังไมเรียบรอย สํ านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ตองแตงตั้งคณะกรรมการ
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เพื่อชํ าระบัญชีวิทยาลัยบัณฑิตสกลนคร ซ่ึงเปนการแกไขปญหาที่ยาวนานและไมประสบผลสํ าเร็จ     
เพราะไมสามารถที่จะบังคับใหวิทยาลัยบัณฑิตสกลนครดํ าเนินการตามคํ าสั่งของคณะกรรมการ
ชํ าระบัญชีฯ ได

ดงันัน้ การควบคมุสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน จงึเปนการแกไขปญหาทีป่ลายเหตุ
การแกไขปญหาที่ตนเหตุ คือ สํ านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตองมีระบบตรวจสอบ       
การบริหารงานของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ชัดเจน รอบคอบ ดํ าเนินการอยางมีประสิทธิภาพ 
เมือ่พบสิง่ผิดปกต ิ ตองรบีเขาไปตรวจสอบและใหสถาบนัอดุมศกึษาเอกชนวางแผนการแกไขปญหา 
เพือ่มใิหลุกลามจนกระทัง่น ําไปสูการควบคมุในทีสุ่ด แตอยางไรกต็ามการควบคมุสถาบนัอุดมศกึษา
เอกชนทีม่ปีญหา ก็ควรกํ าหนดไวในกฎหมายเพื่อใชในกรณีที่เกิดปญหารายแรงจริงๆ ที่ไมสามารถ
ใชคํ าสั่งทางปกครองประเภทอื่นไดอีกแลว แตทั้งนี้การใชคํ าส่ังทางปกครองประเภทนี้จํ าตองใช
ดวยความรอบคอบเพื่อมิใหสถาบันอุดมศึกษาเอกชนไดรับผลรายเกินความจํ าเปน รัฐจะตองใช
มาตรการนี้เพื่อเยียวยาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่มีปญหา ใหสามารถแกไขปญหาและกลับมาไดรับ
ความเชื่อมั่นจากสังคมเหมือนเดิม

6. การสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
สถาบนัอดุมศึกษาเอกชนจะดํ าเนินการใดๆ ไดตอเมื่อไดรับใบอนุญาตจัดตั้ง

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน แตถาสถาบันบริหารจัดการไมมีประสิทธิภาพ ทํ าใหการจัดการศึกษา
เส่ือมลง ไมขอรับความเหน็ชอบการเปดด ําเนนิการภายในสามปนบัแตวนัทีไ่ดรับใบอนญุาต ไมด ําเนนิการ
ในสิ่งที่จํ าเปนตอการจัดการศึกษาตามโครงการที่ไดรับใบอนุญาตภายในหนึ่งปนับแตวันที่ไดรับ
ใบอนุญาต ฝายปกครองสามารถเพิกถอนใบอนุญาตได แตฝายปกครองตองพิจารณาใหถ่ีถวน
เพราะคํ าสัง่เพกิถอนใบอนญุาตถอืวารุนแรงมากทีสุ่ด นัน่หมายถงึ สถานะความเปนสถาบนัอดุมศกึษา
เอกชนตองสิ้นสุดลง ไมสามารถดํ าเนินกิจการใดๆ ได อีกตอไป ในทางปฏิบัติฝายปกครองจะใช  
คํ าสั่งทางปกครองประเภทอื่นกอน เพื่อใหสถาบันไดมีโอกาสแกไขปรับปรุงสิ่งตางๆ ใหดีขึ้น      
ในความเปนจริงฝายปกครองไมไดมีความประสงคที่มีคํ าสั่งเพิกถอนใบอนุญาตแตอยางใด เพราะ
กวาทีจ่ะจดัตัง้เปนสถาบนัอดุมศกึษาเอกชนไดมขีัน้ตอนคอนขางมาก และตองใชเงนิลงทนุในดานตางๆ
คอนขางมาก ดังนั้นถามีคํ าส่ังเพิกถอนใบอนุญาตยอมสงผลกระทบตอผูรับใบอนุญาต บุคลากร    
นกัศกึษา แตอยางไรก็ตามคํ าส่ังทางปกครองดังกลาวจํ าเปนตองบัญญัติไวในกฎหมายเพื่อใหเอกชน
เกิดความรูสึกเกรงกลัว และตองปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กํ าหนดไวในกฎหมายทุกประการ
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ในทีน่ีจ้ะไดยกตวัอยางการสัง่เพกิถอนใบอนญุาตของวทิยาลยับณัฑติสกลนคร
ดังนี้

“คํ าส่ังทบวงมหาวิทยาลัยที่ 110/2540 เรือ่ง การเพิกถอนใบอนุญาตใหจัดตั้ง
วทิยาลยับณัฑติสกลนคร ดวยปรากฏวาวทิยาลยับณัฑติสกลนครไมสามารถจดัการศกึษาใหมมีาตรฐาน
ในระดับที่ทบวงมหาวิทยาลัยจะใหการรับรองมาตรฐานการศึกษาได ประกอบกับผูรับใบอนุญาต
ไดกระทํ าการอันเปนการฝาฝนพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2522 แกไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 หลายมาตรา อีกทั้งโครงการ  
ขอฟนฟูกิจการวิทยาลัย ยงัมคีวามเปนไปไดยากและขาดความนาเชื่อถือ”

กรณดีงักลาวเปนการออกค ําสัง่ทางปกครองทีย่งัขาดความชดัเจนอยูบาง เนือ่งจาก
ไมไดระบุอยางชัดเจนวากระทํ าผิดตามกฎหมายในมาตราใดบาง ซ่ึงการออกคํ าส่ังทางปกครองนั้น 
กระทบสิทธิของเอกชนโดยตรง ผูไดรับคํ าสั่งทางปกครองยอมตองการปกปองสิทธิของตนเอง  
โดยการอุทธรณ ดังนั้นถาการออกคํ าสั่งทางปกครองไดแสดงเหตุผลประกอบคํ าสั่งอยางชัดเจน 
สามารถทราบไดวากระทํ าผิดอะไรบาง ผูรับคํ าส่ังทางปกครองจะไดหาขอตอสูที่จะหักลางคํ าส่ังได
ดงันัน้รัฐจึงควรคํ านึงถึงการแสดงเหตุผลประกอบคํ าส่ังทางปกครอง เพื่อปกปองและคุมครองสิทธิ
ของประชาชน

ดงันัน้การก ํากบัและควบคมุสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน โดยการออกค ําสัง่ทางปกครอง
จงึเปนส่ิงทีจ่ ําเปนตอการควบคมุสถาบนัอุดมศกึษาเอกชนใหบริหารงานดวยความรอบคอบ โปรงใส
มีความรับผิดชอบตอสังคม เพราะการจัดการศึกษาเปนภารกิจที่สํ าคัญที่รัฐมอบหมายใหเอกชน   
เขามารวมรับภาระการจัดการศึกษา รัฐไมไดประสงคที่จะตองออกคํ าส่ังทางปกครองเพื่อกํ ากับและ
ควบคมุสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน แตบางกรณรัีฐมคีวามจ ําเปนตองออกค ําสัง่ทางปกครองเพือ่คุมครอง
สาธารณะที่อาจจะไดรับความเสียหายจากการดํ าเนินงานของสถาบัน

4.5.3 การตั้งคณะกรรมการสอบสวนอธิการบดี
พระราชบญัญตัสิถาบนัอดุมศกึษาเอกชน พ.ศ. 2546 เมือ่อธิการบดมีเีหตดุงัตอไปนี้

การขาดคณุสมบตักิารเปนอธกิารบดตีามมาตรา 41 การไมจดัท ําทะเบยีนคณาจารยประจ ํา ผูชวยอาจารย
เจาหนาที่ และนักศึกษา ตามมาตรา 43 (6) การไมจัดทํ ารายงานประจํ าป งบการเงินประจํ าป และ
รายงานอืน่ๆ ตามมาตรา 43 (9) การไมแจงผูดํ ารงตํ าแหนงทางวิชาการในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
ตามมาตรา 51 การไมจดัท ํางบการเงนิประจ ําปและไมเสนอตอสภาสถาบนัตามมาตรา 67 การยอมใหผูอ่ืน
ใชช่ือ ตรา สัญลักษณ และสถานที่ ตามมาตรา 79  การปฏิบัติหนาที่ในสถาบันอุดมศึกษาโดยไมได
รับมอบหมายจากคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามมาตรา 87 และด ําเนินกิจการสถาบันในลักษณะ

DPU



125

ที่อาจเปนภัยตอความมั่นคงหรือความปลอดภัยตอประเทศ ขัดตอความสงบเรียบรอย วัฒนธรรม
ของชาติ ศีลธรรมอันดีของประชาชน

เมื่อมีเหตุดังกลาวกํ าหนดใหคณะกรรมการการอุดมศึกษาเปนผูมีอํ านาจ          
ตั้งคณะกรรมการสอบสวนอธิการบดี และใหสภาสถาบันถอดถอนอธิการบดีออกจากตํ าแหนง   
ภายในสามสิบวันนับแตวันที่ทราบผลการสอบสวน ถาสภาสถาบันไมดํ าเนินการ ใหรัฐมนตรี    
โดยค ําแนะนํ าของคณะกรรมการการอุดมศึกษาดํ าเนินการถอดถอนอธิการบดีออกจากตํ าแหนงได

การก ําหนดใหคณะกรรมการการอดุมศกึษาเปนผูมอํี านาจตัง้คณะกรรมการสอบสวน
อธิการบดีนั้น เปนการไมเหมาะสม เนื่องจากอธิการบดีไดรับการแตงตั้งจากสภาสถาบัน และ
อํ านาจการถอดถอนอธิการบดีก็เปนของสภาสถาบันตามมาตรา 34 (15) ดังนั้นเมื่ออธิการบดีมีเหตุ
ตามกฎหมาย จงึควรใหสภาสถาบนัเปนผูแตงตัง้คณะกรรมการสอบสวน เพราะสภาสถาบนัเปนผูแตงตัง้
อธิการบด ี ยอมมคีวามสมัพนัธในการบรหิารงานกบัอธิการบดโีดยตรง จงึมคีวามเหมาะสมมากทีสุ่ด
สํ าหรับคณะกรรมการการอุดมศึกษานั้นเปนองคกรภายนอก ซ่ึงไมมีหนาที่รับผิดชอบโดยตรง     
ตอการบริหารงานของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน จึงไมสมควรเปนผูแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน
แตอยางใด และไมควรทีจ่ะใหค ําแนะน ําแกรัฐมนตรใีนการถอดถอนอธกิารบดอีอกจากต ําแหนงดวย
เพราะกฎหมายกํ าหนดอยางชัดเจนใหสภาสถาบันเปนผูถอดถอนออกจากตํ าแหนง

ดังนั้น สภาสถาบันจึงควรเปนองคกรในการแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน
อธิการบดี และเปนผูถอดถอนอธิการบดีออกจากตํ าแหนงดวย
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บทที่ 5
บทสรุปและขอเสนอแนะ

5.1  บทสรุป

พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 เปนกฎหมายแมบทของสถาบัน
อุดมศึกษาเอกชนทุกแหง ซ่ึงกฎหมายฉบับนี้ไดแกไขเปลี่ยนแปลงไปจากพระราชบัญญัติสถาบัน
อุดมศกึษาเอกชน พ.ศ. 2522 โดยมีกรอบในการพิจารณาจัดทํ ารางพระราชบัญญัติ 5 ประการ คือ

(1) การใหมรีายไดเหนือรายจายเพื่อดํ าเนินกิจการตอไปได
(2) การจัดการศึกษาอยางมีคุณภาพ
(3) การบริหารสถาบันอุดมศึกษาเอกชนอยางมีอิสระและคลองตัว
(4) การจดัการศึกษาเพื่อเปนการเสริมตอการพัฒนาประเทศ
(5) การมคีวามเสมอภาคระหวางสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน
ดังนั้น ในบทนี้จะไดสรุปวา พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 

สามารถบรรลุวัตถุประสงคทั้ง 5 ประการขางตน พรอมทั้งขอเสนอแนะในการแกไขปรับปรุง
กฎหมายในโอกาสตอไป ดังนี้

5.1.1 การใหมีรายไดเหนือรายจายเพื่อดํ าเนินกิจการตอไปได
รายไดของสถาบนัอุดมศกึษาเอกชนเปนส่ิงทีจ่ ําเปนตอการบรหิารงานของสถาบนั

เปนอยางมาก โดยจะเห็นไดจากบทบัญญัติที่กํ าหนดใหผูขอรับใบอนุญาตจะตองระบุวาทุนจากผูขอ
รับใบอนุญาตและโครงการใชจายของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่คาดวาจะไดรับการจัดตั้งนั้น    
เปนเชนไร ถาทนุทีจ่ะใชในการจดัตัง้มไีมเพยีงพอหรือมแีนวโนมวาผูขอรับใบอนญุาตอาจจะไมสามารถ
หาเงินมาลงทุนเพิ่มเติมไดในอนาคต รัฐมนตรีโดยคํ าแนะนํ าของคณะกรรมการการอุดมศึกษา        
กไ็มสามารถทีจ่ะออกใบอนญุาตจดัตัง้สถาบนัใหได เพราะถาจดุเริม่ตนกไ็มมัน่คงเสยีแลว การด ําเนนิการ
ในสวนที่เกี่ยวของตอไปก็อาจจะไมประสบผลสํ าเร็จ แตถาวิเคราะหแลววา ผูขอรับใบอนุญาต       
มฐีานะทางการเงนิมัน่คง และมคีวามมุงมัน่ทีจ่ะสรางสถาบนัอดุมศกึษาเอกชนใหเปนแหลงรวมวชิา
ความรูใหทัดเทียมกับสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ก็จะออกคํ าส่ังใหจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
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เมือ่ไดจดัตัง้สถาบนัอดุมศกึษาเอกชนแลว พระราชบญัญตัสิถาบนัอดุมศกึษาเอกชน
พ.ศ. 2546 ยงัไดก ําหนดใหแยกทีม่าของแหลงเงนิทนุออกเปน 3 ประเภท คอื ทนุจากผูรับใบอนญุาต
ทุนจากการไดบริจาคและทุนสะสม ซ่ึงตามพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2522   
ไมไดบญัญตัิใหแยกที่มาของแหลงเงินทุนแตอยางใด ดังนั้นการที่กฎหมายใหมบัญญัติเชนนี้ ทํ าให
เกดิความชดัเจนวาทีม่าของเงนิทนุมาจากทางใดไดบาง และเงนิทีอ่ยูในทนุนัน้ไดแกเงนิประเภทไหน
เมือ่เกดิสถานการณใดๆ ทีเ่กีย่วกบัการเงนิ จะไดสามารถทราบไดวาจะหาเงนิจากแหลงทนุใดไดบาง
และจะไดไมเกิดความสับสนในการใชเงินแตอยางใด

เมื่อทราบวาแหลงทุนไดมาจากแหลงใดบางแลว กฎหมายยังกํ าหนดตอไปวา  
ใหจดัสรรทนุออกเปนกองทุน 7 ประเภท ไดแก กองทุนทั่วไป กองทุนทรัพยสินถาวร กองทุนวิจัย 
กองทนุหองสมุดและเทคโนโลยี กองทุนพัฒนาบุคลากร กองทุนสงเคราะห กองทุนคงเงินตนหรือ
กองทนุอืน่ โดยในแตละกองทุนจะกํ าหนดไววาจะสามารถใชดํ าเนินการในเรื่องใดไดบาง สถาบัน
ไมสามารถจะใชเงินผิดประเภท การกํ าหนดเชนนี้มีขอดี คือ การใชเงินของสถาบันจะไมสับสน 
สามารถบอกไดวาเงนิในแตละกองทนุใชไปเพือ่การใด ถูกตองตามวตัถุประสงคของกองทนุหรือไม
และที่สํ าคัญจะไดตรวจสอบไดวาสถาบันนั้นๆ ใชเงินโดยถูกตองหรือไม แตทั้งนี้ถาสภาสถาบัน       
เหน็ควรจัดประเภทของกองทุนเพิ่มก็สามารถทํ าไดตามมาตรา 34 (3)

รายไดของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ยังกํ าหนดเพิ่มใหไดรับเงินอุดหนุนจากรัฐ 
ซ่ึงเปนบทบญัญตัทิีเ่พิม่ขึน้ใหม การทีรั่ฐสนบัสนนุเงนิอดุหนนุแกสถาบนัอดุมศกึษาเอกชนทกุแหงนัน้
เพื่อเปนการชวยเหลือสถาบันใหมีเงินทุนเพียงพอตอการบริหารสถาบันไดอยางมีคุณภาพและ        
มคีวามคลองตวั โดยปกติรัฐจะใหเงินอุดหนุนแกสถาบันอุดมศึกษาของรัฐอยูแลว ดังนั้นเพื่อที่จะให
เกดิความเทาเทียมกันระหวางรัฐกับเอกชน รัฐจึงควรสนับสนุนเงินแกภาคเอกชนดวย และเหตุผล  
ทีสํ่ าคญัอีกประการ คือ เอกชนเขามาจัดทํ าบริการสาธารณะทางดานการศึกษา ซ่ึงควรเปนหนาที่
ของรัฐ เมื่อเอกชนเขามาทํ าหนาที่แทนรัฐ รัฐจึงควรมีบทบาทสํ าคัญในการใหความชวยเหลือ     
ทางดานการเงินดวย แมจะไมเทากับที่อุดหนุนใหแกสถาบันอุดมศึกษาของรัฐก็ตาม แตการให    
เงินอุดหนุนนี้ก็ไมไดเปนหลักประกันวาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนจะมีรายไดเหนือรายจาย เพราะ
เงนิทีรั่ฐใหการอดุหนนุนีใ้นกฎหมายไมไดก ําหนดวาตองใหจ ํานวนเทาใด รัฐอาจจะใหมากหรอืนอย
ขึ้นอยูกับงบประมาณที่รัฐตั้งไว เมื่อเกิดความไมแนนอนสถาบันจึงยังคงตองพึ่งรายไดจากทางอื่น
มากกวา

ประการสดุทาย ก ําหนดเพิม่ใหสถาบนัอดุมศกึษาเอกชนตองจดัใหมเีงนิในกองทนุ
ประเภทตางๆ เปนจ ํานวนเพยีงพอทีจ่ะด ําเนนิงานได ถากองทนุใดมจี ํานวนเงนิไมเพยีงพอใหโอนเงนิ
ในกองทนุทัว่ไปไปใหมจี ํานวนเพยีงพอ ในกรณทีีเ่งนิในกองทนุทัว่ไปมจี ํานวนไมเพยีงพอทีจ่ะด ําเนนิการ
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ผูรับใบอนุญาตตองจัดหามาเพิ่มเติมใหเพียงพอแกการดํ าเนินงาน หลักประกันดังกลาวไดกํ าหนด
เพิ่มเติมขึ้นมาเพื่อใหสถาบันตองจัดสรรเงินใหทุกกองทุนอยางเพียงพอ เพราะแตละกองทุน        
ตางมวีตัถุประสงคทีแ่ตกตางกนั แตส่ิงทีเ่หมอืนกนั คอื ตองใชเงนิในการด ําเนนิการแมวาจะมากนอย
ตางกัน แตถากองทุนใดมีเงินไมเพียงพอสถาบันควรตองนํ าเงินในกองทุนทั่วไปที่มีวัตถุประสงค
ใชในการด ําเนินกิจการทั่วไปของกองทุนไปใสในกองทุนอื่นๆ ดวย แตมิใชวาเงินในกองทุนทั่วไป
จะมีจํ านวนที่มากพอ ผูรับใบอนุญาตก็ตองนํ าเงินมาอุดหนุนในกองทุนตางๆ ถาผูรับใบอนุญาต
เพิกเฉยสถาบันแหงนั้นก็คงจะอยูในสถานการณลํ าบาก ที่ผานมาสถาบันบางแหง ผูรับใบอนุญาต
มักจะมีวิธีการที่จะถายโอนเงินจากสถาบันเขาสูตนเองซึ่งทํ าใหสถาบันขาดสภาพคลองทางการเงิน
และในทีสุ่ดก็อาจจะตองถูกเพิกถอนใบอนุญาต เพราะไมสามารถบริหารจัดการสถาบันไดอีกตอไป

จากที่กลาวมาขางตน หลักการที่ตองการใหเกิดการใหมีรายไดเหนือรายจาย  
เพื่อดํ าเนินกิจการตอไปไดของสถาบันนั้น มีหลักการที่ดี คือ การใหรัฐอุดหนุนเงินแกสถาบัน    
อุดมศกึษาเอกชน รัฐจะไดมีสวนรวมในการรับผิดชอบการบริการสาธารณะที่ใหเอกชนเปนผูจัดทํ า 
และทีม่ากกวานัน้รัฐจะไดรับรูถึงสถานะทางการเงนิของสถาบนัแตละแหงและจะไดชวยเหลือแกปญหา
ไดอยางทนัทวงที สวนหลักการขออ่ืนนาจะยังไมเปนหลักประกันที่เพียงพอที่จะใหสถาบันมีรายได
เหนือรายจาย แมวากฎหมายจะพยายามหาแนวทางในการบัญญัติเชนไร ถาผูรับใบอนุญาตและ      
ผูบริหารสถาบันละเลยตอหนาที่ความรับผิดชอบในการบริหารการเงินแลวก็จะสงผลใหการบริหาร
สถาบันไมมีประสิทธิภาพได

5.1.2 การจัดการศึกษาอยางมีคุณภาพ
สถาบันอุดมศึกษาไมวาจะเปนของรัฐหรือเอกชนตางมีภารกิจหลัก คือ การให

การศึกษาที่มีคุณภาพ โดยปกติคนทั่วไปมักจะเขาใจวาสถาบันอุดมศึกษาของรัฐนาจะจัดการศึกษา
ไดดีมีคุณภาพมากกวาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน เนื่องมาจากอาจารยมีวุฒิการศึกษาที่คอนขางสูง 
และมตี ําแหนงทางวชิาการเปนหลักประกนัวาอาจารยเหลานัน้มคีวามรู ความเชีย่วชาญในสาขาวชิานัน้
อยางแทจริง แตการศึกษาที่มีคุณภาพนอกจากจะมีอาจารยที่ดีแลว หลักสูตรตางๆ ของสถาบัน      
จะตองไดมาตรฐานดวย พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 จึงไดกํ าหนดให   
คณะกรรมการการอดุมศกึษาตองใหการรบัรองหลักสตูรของสถาบนัทกุแหง และเมือ่ไดท ําการเรยีน
การสอนไดภายในเวลาทีก่ ําหนด คณะกรรมการการอดุมศกึษาตองใหการรบัรองมาตรฐานการศกึษาดวย
จึงเทากับวากฎหมายนี้กํ าหนดใหสถาบันอุดมศึกษาเอกชนตองทํ าตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร   
ในแตละระดบัซึง่นาจะสงผลใหการจดัการศกึษามคีณุภาพ แตทัง้นีต้องอาศยัความรบัผิดชอบของสถาบนั
และบคุลากรของสถาบันดวย และเนื่องจากสถาบันอุดมศึกษาเอกชนมีขอเรียกรองวาตองการใหรัฐ
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ปฏิบตัติอสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชนอยางเทาเทียมกัน โดยเฉพาะในเรื่องเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรควรจะมีหลักเกณฑเหมือนกัน เนื่องจากในอดีตรัฐและเอกชนมีเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ทีแ่ตกตางกนัออกไป ดงันัน้ส ํานกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษาจงึก ําหนดเกณฑมาตรฐานหลกัสตูร
ในระดบัปรญิญาตร ี ระดบับณัฑติศกึษาใหเหมอืนกนัทัง้สถาบนัอดุมศกึษาเอกชนและสถาบนัอดุมศกึษา
ของรัฐ

แมเกณฑมาตรฐานหลกัสตูรเหมอืนกนั แตสถาบนัอดุมศกึษาทัง้ของรฐัและเอกชน
ตางก็ตองปฏิบัติตามกฎหมายของตน กฎหมายของรัฐไมไดกํ าหนดวาการเปดดํ าเนินการในสาขา
วชิาตางๆ จะตองไดรับการ ”รับรอง” หลักสตูรจากส ํานกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษาเชนเดยีวกบั
สถาบนัอดุมศกึษาของเอกชน แตบญัญตัวิาตองใหสํ านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา “รับทราบ”
หลักสตูรใหมทีจ่ะเปดด ําเนนิการ จงึอาจเกดิการตคีวามไดวาควรจะปฏบิตัอิยางไรตอสถาบนัอดุมศกึษา
ของรัฐและเอกชน ซ่ึงขณะนี้สํ านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดวางแนวปฏิบัติเหมือนกัน 
คอื มอบหมายใหเจาหนาที่เปนผูตรวจสอบวา หลักสูตรนั้นไดคุณภาพตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
หรือไม แตเนื่องจากรัฐยังคงตั้งสมมติฐานวาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนอาจจะยังไมมีคุณภาพและ
มาตรฐานทางวชิาการทีด่ไีด รัฐจงึตองเขามาก ํากบัและดแูลดานวชิาการอยางใกลชิด แมในความเปนจรงิ
สถาบนัอดุมศกึษาเอกชนบางแหงสามารถด ําเนนิการจดัการเรยีนการสอนไดคณุภาพตามเกณฑมาตรฐาน
คณาจารยมีคุณวุฒิที่เหมาะสมกับหลักสูตรก็ตาม แตสถาบันอุดมศึกษาเอกชนขนาดเล็กบางแหง    
ยงัไมสามารถจดัการเรยีนการสอนไดตรงตามเกณฑมาตรฐานหลกัสตูร ดงันัน้เพือ่ใหเกดิความเปนเอกภาพ
กับสถาบันอุดมศึกษาเอกชนทุกแหง รัฐจึงยังคงตองเขามาดูแลสถาบันอุดมศึกษาเอกชนทุกแหง
อยางเทาเทียมกัน

การจดัการศกึษาอยางมคีณุภาพ นอกจากจะตองค ํานงึถึงหลักสตูรแลว ส่ิงทีสํ่ าคญัมาก
อีกประการหนึง่ คอื อาจารยทีม่คีณุวฒุทิางดานวชิาการทีจ่ะสามารถถายทอดวชิาความรูใหแกนกัศกึษา
ซ่ึงตองยอมรบัวาคณุภาพของอาจารยในสถาบนัอุดมศกึษาเอกชนอาจจะยงัดอยกวาอาจารยในสถาบนั
อุดมศึกษาของรัฐ โดยจะเห็นไดจากสถาบันอุดมศึกษาเอกชนจะเชิญอาจารยจากสถาบันอุดมศึกษา
ของรัฐมาสอนเพื่อเปนการดึงดูดใหผูที่สนใจเขาศึกษาตอตัดสินใจเขาเรียนในสถาบันแหงนั้น และ
ประการสํ าคัญ  พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 ก ําหนดใหคณาจารยตองสํ าเร็จ
การศึกษาไมตํ่ ากวาปริญญาตรีเทานั้น ซ่ึงถือวาเปนคุณวุฒิการศึกษาที่นอยเกินไปที่จะใหคณาจารย
ทีสํ่ าเร็จการศึกษาแคระดับปริญญาตรี สอนนักศึกษาในระดับชั้นปริญญาตรี ดงันัน้ควรกํ าหนดเพิ่ม
ใหคณาจารยตองส ําเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาโท ผูจดัท ํากฎหมายไดเล็งเหน็วาคณุวฒุขิองอาจารยนัน้
มคีวามจ ําเปนมาก และสิง่หนึง่ทีจ่ะเปนหลักประกนัไดวาสถาบนัแหงนัน้มอีาจารยทีด่ ีมคีวามเชีย่วชาญ
ในสาขาวชิาตางๆ ก็คือ ตํ าแหนงทางวิชาการ ดังนั้นกฎหมายจึงกํ าหนดใหสภาสถาบันอุดมศึกษา
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เอกชนสามารถพิจารณาตํ าแหนงทางวิชาการไดเอง อันจะเปนการสงเสริมใหอาจารยในสถาบัน
สามารถดํ ารงตํ าแหนงทางวิชาการไดอยางคลองตัว และจะสงผลดีแกนักศึกษาที่จะไดรับความรู 
จากอาจารยที่มีความรู ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชานั้นๆ

ดังนั้น การจัดการศึกษาอยางมีคุณภาพนาจะเปนหลักการที่สามารถบรรลุ      
วตัถุประสงคได เพราะการจัดการศึกษาตามกฎหมายนี้ยังมีเกณฑมาตรฐานหลักสูตรเปนตัวควบคุม
หลักสตูรตางๆ ที่จะเปดสอนในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนทุกแหง และคณะกรรมการการอุดมศึกษา
จะเปนผูรับรองหลักสตูรทีม่คีณุภาพอีกครัง้หนึง่ จงึเทากบัวาสภาสถาบนัจะตองรบัผิดชอบในทกุหลักสตูร
ที่จัดการเรียนการสอนในเบื้องตนกอนถาหลักสูตรยังไมไดเปนไปตามเกณฑ สภาสถาบันก็ไมควร
จะเหน็ชอบใหเปดด ําเนนิการ สภาสถาบนัควรเปนองคกรทีม่คีวามรบัผิดชอบตอสถาบนัและนกัศกึษา
และเมือ่สงหลักสูตรมาใหคณะกรรมการการอุดมศึกษาใหการรับรอง ก็จะตองมาตรวจสอบอีกครั้ง
วาหลักสตูรนัน้ๆ มีคุณภาพตรงตามเกณฑหรือไมดวย ดังนั้นจึงมีการกํ ากับและดูแลจากทั้งภายใน
และภายนอกสถาบัน ประกอบกับกฎหมายนี้ยังสงเสริมใหอาจารยทํ าตํ าแหนงทางวิชาการภายใน
สถาบันไดอีกดวย แตหลักเกณฑในการเลือกกรรมการเพื่อพิจารณาตํ าแหนงทางวิชาการประจํ า
สถาบันที่จะตองเปนศาสตราจารยนั้น อาจจะปฏิบัติไดยากสํ าหรับสถาบันขนาดเล็ก ซ่ึงคงตองใช
ระยะเวลาพอสมควร แตอยางไรก็ตามหลักเกณฑนี้นาจะทํ าใหการพิจารณาตํ าแหนงทางวิชาการ    
มคีณุภาพเหมือนกับสถาบันของรัฐดวย

5.1.3 การบรหิารสถาบนัอดุมศกึษาเอกชนอยางมอิีสระและคลองตวั และการมคีวามเสมอภาค
ระหวางสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน

สถาบนัอดุมศกึษาเอกชนไดเรียกรองจากรฐัมาเปนเวลานานวาตองการความเปนอสิระ
และความคลองตวัในการบรหิารจดัการสถาบนัไดดวยตนเอง กฎหมายนีจ้งึไดมอบอ ํานาจใหสภาสถาบนั
สามารถบริหารจัดการ และตัดสินใจเรื่องตางๆ ไดมากขึ้น โดยอํ านาจบางอยางที่สภาสถาบันทํ าได
แค “พจิารณา” เทานั้น แตตามกฎหมายใหมสภาสถาบันมีอํ านาจ “อนุมัติ” และ “ใหความเห็นชอบ” 
เชน อนุมัติการใหปริญญากิตติมศักดิ์แกผูทรงคุณวุฒิ อนุมัติการปรับปรุงหลักสูตรการสอนการเปด
หลักสูตรการสอนเพิม่เตมิ ใหความเหน็ชอบการแตงตัง้และถอดถอนรองศาสตราจารย รองศาสตราจารย
พเิศษ ผูชวยศาสตราจารย และผูชวยศาสตราจารยพิเศษ ฯลฯ และขอเรียกรองที่สถาบันอุดมศึกษา
เอกชนตองการมากที่สุด คือ ความคลองตัวในการเปดดํ าเนินการสาขาวิชา เนื่องจากที่ผานมารัฐ
โดยสํ านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (ทบวงมหาวิทยาลัยเดิม) ไดกํ าหนดใหมีคณะกรรมการ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนเปนคณะกรรมการชุดใหญที่คอยกํ ากับดูแลสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  
อยางใกลชิด โดยจะแตงตัง้คณะกรรมการชดุตางๆ เพือ่ดแูลในแตละสาขาวชิา และขอความเหน็ชอบ

DPU



131

จากคณะกรรมการสถาบันอุดมศึกษาเอกชนกอนที่จะเปดดํ าเนินการ โดยการปฏิบัติเชนนี้ไมมี  
ความคลองตวัและความเปนอสิระ เพราะตองอยูภายใตการควบคมุดแูลจากส ํานกังานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา ผูรางกฎหมายจึงกํ าหนดใหสภาสถาบันมีอํ านาจในการเปดดํ าเนินการหลักสูตร     
แตตองสงหลักสูตรใหคณะกรรมการการอุดมศึกษาใหการรับรองหลักสูตรที่จะเปดดํ าเนินการ     
ซ่ึงเรื่องนี้รัฐเห็นวาการเปดดํ าเนินการควรจะตองไดคุณภาพ โดยสถาบันอุดมศึกษาเอกชนและ
สํ านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษาจะตองรวมรับผิดชอบเพือ่จะไดการศกึษาทีม่คีณุภาพ แมการเปด
ดํ าเนินการจึงมีความคลองตัวมากขึ้น แตอยางไรก็ตามสถาบันอุดมศึกษาเอกชนตองสงหลักสูตร   
มาใหคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรองหลักสูตร ซ่ึงสถาบันอุดมศึกษาของรัฐสงหลักสูตร        
ใหคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบเทานั้น จึงเปนประเด็นที่มีความแตกตางอยูพอสมควร

การมคีวามเสมอภาคระหวางสถาบนัอุดมศกึษาของรฐัและเอกชนนัน้ ดเูหมอืนวา
พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 ยังไมไดบัญญัติชัดเจนเทาไหร เชน การรับรอง
มาตรฐานการศึกษาสํ าหรับสถาบันอุดมศึกษาเอกชน เปนส่ิงที่รัฐกํ าหนดกฎเกณฑไวเพื่อควบคุม 
คณุภาพการจดัการศกึษา แตสถาบนัอุดมศกึษาของรฐัไมไดก ําหนดวาหลักสตูรตองไดรับการรบัรอง
มาตรฐานแตอยางใด เพราะรัฐคิดอยูเสมอวาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนไมสามารถจัดการการศึกษา  
ที่มีคุณภาพเทาเทียมกับสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ดังนั้นจึงตองกํ าหนดใหหลักสูตรของสถาบัน 
อุดมศกึษาเอกชนตองไดรับการรับรองมาตรฐานการศึกษาตอไปตามที่กฎหมายกํ าหนด

การจดัการการศกึษาในสาขาวชิาใดนอกสถานทีต่ัง้ เปนอกีเรือ่งหนึง่ทีแ่สดงใหเหน็
ถึงความไมเสมอภาคระหวางสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน เพราะสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
สามารถเปดด ําเนนิการในหลกัสตูรตางๆ ไดอยางอสิระ ซ่ึงตรงขามกบัสถาบนัอดุมศกึษาของเอกชน
ทีต่องด ําเนินการตามหลักเกณฑเงื่อนไขตางๆ ที่รัฐกํ าหนดขึ้นมา จึงทํ าใหสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ไมสามารถเขาถึงกลุมเปาหมายไดเชนเดียวกับสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ

การรบัรองวทิยฐานะ เปนเรือ่งทีส่ถาบนัอดุมศกึษาของรฐัไมตองไดรับการรบัรอง
วิทยฐานะจากรัฐแตอยางใด สามารถทํ าการศึกษาไดอยางอิสระในทุกระดับ ซ่ึงเปนความแตกตาง  
ที่เห็นไดชัดเจน เนื่องจากสถาบันอุดมศึกษาของเอกชนตองไดรับการรับรองวิทยฐานะกอนและ   
กฎกระทรวงใหมกม็คีวามยุงยากกวากฎทบวงฉบบัเดมิ ซ่ึงเปนการสรางภาระใหแกสถาบนัอุดมศกึษา
เอกชนพอสมควร

ความคลองตวัและความเทาเทยีมกนัระหวางสถาบนัอดุมศกึษาเอกชนและของรัฐ
ยังไมเทาเทียมกันเทาที่ควร อยางไรก็ตามสิ่งที่ควรคํ านึงถึงก็คือ สถานภาพของสถาบันอุดมศึกษา
เอกชนมคีวามเปนเอกชน แมวาจะมีภารกิจในการจัดทํ าบริการสาธารณะก็ตาม ดังนั้นความคลองตัว
จึงเปนสิ่งที่ในกฎหมายนาจะกํ าหนดได แตความเทาเทียมกันนั้นอาจจะเปนเรื่องยาก โดยส่ิงที่รัฐ  
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นาจะท ําได กค็อื พยายามสงเสรมิและสนบัสนนุในกจิการบางดานทีจ่ะยกฐานะของสถาบนัอดุมศกึษา
เอกชนใหดีขึ้นมาได

5.1.4 การจัดการศึกษาเพื่อเปนการเสริมตอการพัฒนาประเทศ
การศกึษาเปนส่ิงทีสํ่ าคญัทีสุ่ดในการพฒันาศกัยภาพของประชากรในประเทศไทย

เนื่องจากประชากรจะเปนกํ าลังสํ าคัญในการพัฒนาประเทศตอไป ประเทศที่มีความเจริญทางดาน
เทคโนโลยีประชากรมักจะมีความรูในระดับสูง สามารถคิดคนนวัตกรรมใหมๆ ไดดวยตนเอง      
ลดการพึง่พาจากตางประเทศ เมือ่การศกึษาเปนส่ิงทีสํ่ าคญั รัฐจงึตองลงทนุจดัการศกึษาของประเทศ
แตรัฐไมมีเงินเพียงพอจึงตองใหภาคเอกชนเขามารวมลงทุนจัดการศึกษาดวย เมื่อรัฐจํ าเปนตอง
อาศยัภาคเอกชนในการจัดการศึกษา รัฐจึงตองใหการอุดหนุนและสงเสริมสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ในดานตางๆ เทาที่จะทํ าได แมวาจะไมเทากับที่อุดหนุนและสงเสริมสถาบันอุดมศึกษาของรัฐก็ตาม 
โดยการอดุหนนุทีไ่ดบญัญตัเิพิม่ขึน้ตามพระราชบญัญตัสิถาบนัอดุมศกึษาเอกชน พ.ศ. 2546 ทีสํ่ าคญั
คือ การจัดตั้งกองทุนเพื่อพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในดานตางๆ การยกเวนอากรนํ าเขา
ประเภทครุภัณฑและอุปกรณที่ใชในการศึกษาและวิจัย การใชทรัพยากรรวมกันระหวางสถาบัน
อุดมศึกษาของรัฐและเอกชน

บทบัญญัติที่กลาวมานั้น ถารัฐสามารถปฏิบัติไดจริงก็จะเปนการชวยเหลือ      
ใหภาคเอกชนสามารถจัดการศึกษาไดดีขึ้น โดยเฉพาะกองทุนพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนนั้น
ไดมมีากอนที่จะบัญญัติในพระราชบัญญัตินี้ โดยกองทุนแบงออกเปน 2 ประเภท ไดแก

1. กองทนุพฒันาสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน โดยมวีตัถุประสงคใหสถาบนัอดุมศกึษา
เอกชนนํ าเงินไปลงทุนดานสิ่งกอสราง

2. กองทุนเพื่อพัฒนาอาจารย โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหอาจารยของสถาบัน
อุดมศึกษาเอกชนนํ าเงินไปศึกษาตอ

การดํ าเนินงานที่ผานมาก็เปนไปไดดวยดี สถาบันอุดมศึกษาเอกชนและอาจารย
ทีม่คีวามจ ําเปนตองใชเงนิในกองทนุดงักลาวมจี ํานวนพอสมควร กองทนุนีจ้งึเปนสวนหนึง่ของการพฒันา
การอดุมศกึษาของประเทศไทย เพราะการจัดการศึกษาจํ าเปนตองมีอาคารเรียน อาคารนันทนาการ 
ทีเ่หมาะสม และอาจารยตองมีความรู ความเชี่ยวชาญในระดับสูง จึงจะสามารถถายทอดวิชาความรู
ใหแกนักศึกษาได และส่ิงที่สํ าคัญอีกอยางหนึ่ง คือ ยกเวนอากรนํ าเขาครุภัณฑและอุปกรณตางๆ  
ซ่ึงไดมีการปฏิบัติกันมานานแลวทั้งรัฐและเอกชน การยกเวนอากรนํ าเขาฯ นั้น สงผลใหสถาบัน
อุดมศกึษาเอกชนมีตนทุนในการผลิตตํ่ าลง อันจะทํ าใหการคิดคาหนวยกิตในวิชาเหลานั้นถูกลงและ
ยังเปนการสนับสนุนใหสถาบันอุดมศึกษาเอกชนผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาที่ขาดแคลนมากขึ้น เชน 
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สาขาวชิาวิทยาศาสตร เพราะวิชาเหลานี้จํ าเปนจะตองใชวัสดุอุปกรณที่มีราคาแพง การลงทุนอาจจะ
ไมคุมคา ถารฐัใหการสนบัสนนุสถาบนัอดุมศกึษาเอกชนกอ็าจจะหนักลบัมาลงทนุทางดานวทิยาศาสตร
มากขึ้นก็เปนได

การใชทรัพยากรรวมกนัระหวางรฐัและเอกชนนัน้ ไมวาจะเปนอาคารเรยีน หองสมดุ
หองปฏิบัติการ ซ่ึงตองใชเงินลงทุนคอนขางมาก สถาบันอุดมศึกษาเอกชนขนาดเล็กอาจจะมีเงิน  
ไมเพยีงพอที่จะลงทุน แตสํ าหรับสถาบันอุดมศึกษาของรัฐจะมีหองปฏิบัติการที่มีอุปกรณที่ทันสมัย
อยางครบถวน จึงควรใหนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเขามารวมใชอุปกรณเหลานี้ดวย 
เพือ่ทีส่ถาบันอุดมศึกษาเอกชนจะไดไมตองลงทุน โดยสามารถนํ าเงินไปพัฒนาในดานอื่นได

ดงันัน้ การจดัการศกึษาของสถาบนัอดุมศกึษาเอกชนมสีวนสนบัสนนุการรบัภาระ
การจดัการศกึษาของประเทศเปนอยางมาก ซ่ึงรัฐไมสามารถกระท ําไดดวยตนเองทัง้หมด ภาคเอกชน 
จงึตองเขามาชวยรับภาระในสวนนีด้วย การอดุหนนุและสงเสรมิตามพระราชบญัญตัสิถาบนัอดุมศกึษา
เอกชน พ.ศ. 2546 จึงมีสวนสํ าคัญอยางยิ่งที่จะทํ าใหภาคเอกชนสามารถจัดการศึกษาไดดีขึ้น        
อันจะเปนการพัฒนาขีดความสามารถของประชากรในประเทศ เพื่อแขงขันในระดับนานาชาติได
ตอไป

5.2  ขอเสนอแนะ

ผูวจิยัขอเสนอแนะเพื่อการแกไขปรับปรุงกฎหมายครั้งตอไป ดังนี้
5.2.1 ควรมีการจัดตั้งองคกรที่ถูกตองตามกฎหมายที่เปนตัวแทนของสถาบันอุดมศึกษา

เอกชน โดยองคกรจะท ําหนาทีเ่ปนส่ือกลางระหวางสถาบนัอดุมศกึษาเอกชนและส ํานกังานคณะกรรมการ
การอดุมศกึษา เพือ่สงเสรมิและสนบัสนนุใหสถาบนัมกีารจดัการศกึษาและการบรหิารงานทีม่คีณุภาพ
มาตรฐานและมีประสิทธิภาพ

5.2.2 ควรกํ าหนดคุณสมบัติของคณะกรรมการควบคุมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนไว   
ในกฎหมายวาควรมีคุณวุฒิและประสบการณเกี่ยวกับการศึกษา เพื่อจะไดนํ าความรูมาใชประโยชน
ในการแกไขปญหาของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ถาไมกํ าหนดอาจจะแตงตั้งบุคคลที่มิไดมีความรู 
ความเชี่ยวชาญในการแกปญหา สุดทายอาจจะสงผลใหสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ถูกควบคุม       
ไมสามารถผานพนวิกฤตไปได และอาจจะตองไดรับผลรายตามมา คือ การเพิกถอนใบอนุญาต     
ซ่ึงจะท ําใหสถาบนัอดุมศกึษาเอกชนแหงนัน้ตองเลิกกจิการ และผูทีไ่ดรับผลกระทบ ไดแก นกัศกึษา
คณาจารย บุคลากรของสถาบันที่ไมสามารถศึกษาและปฏิบัติงานในสถาบันไดอีกตอไป

DPU



134

5.2.3 ควรก ําหนดใหสถาบนัอดุมศกึษาเอกชนมสีภาวชิาการเชนเดยีวกบัสถาบนัอดุมศกึษา
ของรฐั เพือ่ที่จะกลั่นกรองดานวิชาการของสถาบัน เนื่องจากกฎหมายใหมใหสภาสถาบันเปนผูให
ความเหน็ชอบการเปดด ําเนนิการหลกัสตูรไดเอง สภาสถาบนัอาจจะไมมเีวลาทีจ่ะพจิารณาในรายละเอยีด
ของหลกัสตูรได จงึตองพึง่สภาวชิาการใหพจิารณาหลกัสตูรใหไดคณุภาพกอนทีจ่ะเสนอสภาสถาบนั
ใหความเหน็ชอบ สภาวชิาการจงึมคีวามส ําคญัตอคณุภาพมาตรฐานเปนอยางมาก ดงันัน้จงึควรก ําหนด
ใหทุกสถาบันตองมีสภาวิชาการ

5.2.4 ควรกํ าหนดคุณวุฒิการศึกษาของคณาจารยตองสํ าเร็จการศึกษาไมตํ่ ากวาระดับ
ปริญญาโทหรือเทียบเทา เพื่อใหสถาบันอุดมศึกษาเอกชนมีคณาจารยที่มีความรูเพียงพอที่จะสอน
นกัศกึษาใหไดรับความรูทัดเทียมกับสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ

5.2.5 ควรกํ าหนดใหผูรับใบอนุญาตที่จะเปนกรรมการสภาสถาบันตองสํ าเร็จการศึกษา
ไมตํ ่ากวาระดับปริญญาตรี เพื่อจะไดบุคคลที่มีความรูมาเปนผูวางนโยบายและควบคุมกิจการทั่วไป
ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน

5.2.6 ควรยกเลกิการรับรองวิทยฐานะ โดยใหถือวาสถาบันไดรับการรับรองวิทยฐานะ
โดยเบ็ดเสร็จเชนเดียวกับสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ

5.2.7 ควรกํ าหนดใหสภาสถาบันเปนผูมีอํ านาจ ในการแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน
อธิการบดีแทนคณะกรรมการการอุดมศึกษา

5.2.8 เมือ่เกดิกรณใีดๆ ตามทีก่ ําหนดในมาตรา 84 วรรคหนึง่ ควรก ําหนดใหการใชดลุพนิจิ
ของฝายปกครองเรียงลํ าดับตั้งแต (1) - (5) เพราะความหนักเบาของโทษจะเริ่มตั้งแตขอ 1 ไปจนถึง
ขอ 5 ดังนั้นฝายปกครองควรใชดุลพินิจอยางมีขอบเขต เพื่อใหเกิดมาตรฐานในการลงโทษสถาบัน
อุดมศึกษาเอกชน

5.2.9 ควรกํ าหนดใหรัฐจัดสรรเงินอุดหนุนใหแกสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเปนรายป 
แมวาในพระราชบญัญตัสิถาบนัอดุมศกึษาเอกชน พ.ศ. 2546 จะไดก ําหนดเพิม่ใหเงนิอดุหนนุจากรฐั
เปนเงินรายไดของสถาบันแลวก็ตาม แตควรระบุใหชัดเจนวารัฐจะตองอุดหนุนใหแกสถาบัน    
อุดมศึกษาเอกชนเปนประจํ าทุกป เพื่อท่ีสถาบันจะไดนํ าเงินไปใชจายในการบริหารสถาบันใหเกิด
ความคลองตัว

5.2.10 รัฐควรสนับสนุนมาตรการจูงใจทางดานภาษี โดยการยกเวนภาษีบางประเภท     
ทีจ่ะสามารถลดตนทนุการผลติบณัฑติของสถาบนัอดุมศกึษาเอกชนลงได เชน การยกเวนภาษโีรงเรอืน
ภาษบี ํารงุทองที ่โดยพระราชบญัญตักิารศกึษาแหงชาต ิพ.ศ. 2542 แกไขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่ 2) พ.ศ. 2545
มาตรา 46 บญัญตัวิา “รัฐตองใหการสนบัสนนุดานเงนิอดุหนนุ การลดหยอนภาษหีรือการยกเวนภาษี
และสทิธิประโยชนอยางอืน่ทีเ่ปนประโยชนในทางการศกึษาแกสถานศกึษาเอกชนตามความเหมาะสม
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รวมทัง้สงเสรมิและสนบัสนนุดานวชิาการใหสถานศกึษาเอกชนมมีาตรฐานและสามารถพึง่ตนเองได”
และมาตรา 58 วรรคสี ่บญัญตัวิา “ทัง้นี ้ใหรัฐและองคกรปกครองสวนทองถ่ิน สงเสรมิและใหแรงจงูใจ
ในการระดมทรพัยากรดงักลาว โดยการสนบัสนนุ การอดุหนนุ และใชมาตรการลดหยอนหรือยกเวน
ภาษีตามความเหมาะสมและความจํ าเปน ทั้งนี้ใหเปนไปตามที่กฎหมายกํ าหนด” ดังนั้นมาตรการ
ทางดานภาษีจึงเปนแนวทางหนึ่งในการสนับสนุนและสงเสริมการจัดการศึกษาของภาคเอกชน  
ตามที่กฎหมายกํ าหนด

5.2.11 รัฐควรก ําหนดจ ํานวนรบันกัศกึษาในแตละสาขาวชิา และแตละสถาบนัใหชัดเจน
เพื่อใหสถาบันอุดมศึกษาทั้ง 2 ประเภท สามารถประมาณการการรับนักศึกษา จะไดเตรียมการ     
ในสวนที่เกี่ยวของไดทัน และรัฐควรมีมาตรการเขมงวดสํ าหรับสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่เปด
ดํ าเนินการหลักสูตรภาคพิเศษดวย ปจจุบันสถาบันอุดมศึกษาของรัฐเปดหลักสูตรภาคพิเศษมาก 
นักเรียนที่สํ าเร็จมัธยมศึกษาตอนปลายจึงเลือกเขาศึกษาตอในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐมากกวา
สถาบันอุดมศึกษาของเอกชน เนื่องดวยช่ือเสียงและคาเลาเรียนที่ถูกกวา จึงสงผลใหในอนาคต
สถาบนัอดุมศกึษาเอกชนขนาดกลางและขนาดเลก็ประสบปญหาทางการเงนิและอาจจะตองปดกจิการลง
ดังนั้นรัฐควรกํ าหนดจํ านวนรับนักศึกษาใหชัดเจน ตลอดจนเขมงวดตอสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 
ในการเปดสอนภาคพิเศษในทองถ่ินที่มีสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเปดดํ าเนินการอยูแลว

5.2.12 รัฐควรเชญิผูแทนจากองคกรสถาบนัอดุมศกึษาเอกชนเขามามสีวนรวมในการก ําหนด
นโยบายการอุดมศึกษาของประเทศ  และจะไดรับฟงปญหาการจัดการศึกษาของภาคเอกชนดวย

5.2.13 รัฐควรสงเสริมใหสถาบันอุดมศึกษาเอกชนมีความรวมมือกับสถาบันอุดมศึกษา
ตางประเทศมากขึ้น เพื่อนํ ารายไดมาสูสถาบัน แตทั้งนี้ควรมีการดูแลดานคุณภาพดวย

จากที่กลาวมา ขอเสนอแนะนาจะสงผลใหสถาบันอุดมศึกษาเอกชนมีการจัดการศึกษา
ที่มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ ไดรับการยอมรับจากสังคมมากขึ้น ประกอบกับมีรายไดที่มากขึ้น    
จากการอดุหนุนของรัฐเปนรายป ในเมื่อรัฐมอบใหเอกชนจัดทํ าบริการสาธารณะดานการศึกษาแลว 
จ ําเปนอยางยิง่ทีรั่ฐจะตองสงเสรมิและสนบัสนนุงบประมาณใหเพียงพอกับการบริหารงานการศึกษา
เมือ่สถาบนัอดุมศกึษาเอกชนมรีายไดทีสู่งขึน้ และสภาสถาบนัมอํี านาจในการอนมุตัเิร่ืองตางๆ ไดเอง  
ก็จะสงผลใหการบริหารงานมีความคลองตัวมากขึ้น นอกจากนั้นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนก็มี  
ความเทาเทียมกับรัฐมากขึ้นดวย เชน ดานวิชาการ ที่ไมตองมีการรับรองมาตรฐานการศึกษา        
จากส ํานกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา แตใหหนวยงานภายนอกเปนผูประเมนิคณุภาพเชนเดยีวกบั
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ สํ าหรับการกํ ากับและควบคุมสถาบันอุดมศึกษาเอกชน จะตองกํ าหนด  
ใหชัดเจนมากขึน้ การใชดลุพนิจิของฝายปกครองในการออกค ําส่ังทางปกครองตางๆ ควรมขีอบเขต
เพือ่ไมใหเจาหนาที่ฝายปกครองกระทํ าการไดตามอํ าเภอใจ
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นอกเหนือจากสิ่งอ่ืนใด สถาบันอุดมศึกษาเอกชนจะตองคํ านึงถึงคุณภาพทางวิชาการ
เปนหลัก เพราะเปนวัตถุประสงคของการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ถาสถาบันอุดมศึกษา    
เอกชนแหงใดไมสามารถจดัการศกึษาไดมคีณุภาพแลว บณัฑติทีสํ่ าเรจ็การศกึษาออกไปกไ็มมคีณุภาพ
ไมสามารถตอบสนองความตองการของตลาดแรงงานได ถึงแมวารัฐจะไมควบคุมดานวิชาการ 
อยางเขมงวดอยางในอดีต สภาสถาบันตองปฏิบัติหนาที่ควบคุมดานวิชาการเสมือนเปนรัฐ เพราะ 
ถาบัณฑิตไมเปนที่ตองการของสังคม ความรับผิดชอบทั้งหมดยอมตกแกสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
แหงนัน้อยางหลีกเลีย่งไมได และในอนาคตผูทีจ่ะตดัสนิวาสถาบนัอดุมศกึษาเอกชนแหงใดจะสามารถ
ด ํารงความเปนองคกรแหงการศกึษาในสงัคมไทยไดตอไป คอื ประชาชนในสงัคมไทยนัน่เองไมใชรัฐ
ดังนั้นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนจึงตองตระหนักและมีจิตสํ านึกในการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพ  
เพื่อผลิตบัณฑิตใหมศีกัยภาพและสามารถแขงขันกับนานาประเทศได
DPU
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