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พัฒนาการของการอุดมศึกษาเอกชนไทย 
ก่อนและหลังการประกาศใช้พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 

 
               การศกึษาพฒันาการการอดุมศกึษาเอกชนไทย ได้แบง่ตามระยะเวลาการประกาศใช้กฎหมายทีเ่ก่ียวข้อง เนื่อง 

จากการ ศกึษาในเบือ้งต้นพบวา่ การประกาศใช้กฎหมายสถาบนัอดุมศกึษาเอกชนแตล่ะฉบบัมีสว่นส าคญัที่สง่ผลตอ่

พฒันาการของสถาบนั อดุมศกึษาเอกชนในแตล่ะยคุ  จึงก าหนดยคุของการศกึษาไว้ 4 ยคุ จากอดีตถงึปัจจบุนั (ศิริพงศ์ 

รักใหม,่ 2558) และเอกสารฉบบันีไ้ด้เพิ่มยคุก่อนการประกาศใช้พระราชบญัญตัิวิทยาลยัเอกชน  พ.ศ. 2512  ไว้ด้วย เพื่อ

เช่ือมโยงให้เห็นความตอ่เนื่องในวิสยัทศัน์การจดัการศกึษาที่สนองตอบความต้องการบคุลากรของภาคธุรกิจเอกชน และ

บทบาทของสมาคมสถาบนัอดุมศกึษาเอกชนฯ ดงันี ้               

          1. ยุคก่อนประกาศใช้พระราชบัญญัติวิทยาลัยเอกชน พ.ศ. 2512 

               จากรายงานวิจัยเร่ืองการอุดมศึกษาเอกชนไทยได้บันทึกไว้ว่า ประมาณ พ.ศ. 2500 ได้มีเอกชนซึ่งเปิด

ด าเนินการสถาบนัการศกึษาในสายอาชีวศกึษา เร่ิมเคลื่อนไหวที่จะขยายการด าเนินงานของตนเป็นระดบัอดุมศึกษา แต่

ความพยายามดงักลา่วถกูจ ากดัอยูใ่นค าจ ากดัความและนโยบายของรัฐบาลที่เปิดโอกาสให้เอกชนจดัการศึกษาในระดบั 

“ต ่ากว่าอดุมศึกษา” เทา่นัน้ การถือก าเนิดของการอดุมศกึษาเอกชนท่ีจะตอ่ยอดขึน้มาจากอาชีวศกึษาจึงไม่อาจเป็นไปได้ 

(อ านวย ทะพิงค์แก และคณะ, 2539) 

                      อย่างไรก็ดี ในปีการศึกษา 2506 มีสถาบนัการศึกษาของเอกชนเปิดสอนอย่างเป็นทางการ คือวิทยาลยัการ

พาณิชย์ (ต่อมาคือมหาวิทยาลยัหอการค้าไทย) และวิทยาลยัไทยเทคนิค (ต่อมาคือมหาวิทยาลยักรุงเทพ)  นบัเป็นสอง

สถาบนัแรกที่ใช้ค าว่า “วิทยาลยั” ในช่ือของตน แม้จะไม่ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานของรัฐในขณะนัน้ก็ตาม จึงเป็น

พฒันาการที่อยู่ “นอกระบบ” ค าจ ากดัความและนโยบายที่รัฐบาลตัง้ไว้ในขณะนัน้ โดยทัง้สองแห่งมีฐานะทางการเป็น

โรงเรียนราษฎร์ประเภทอาชีวศึกษา สงักัดกระทรวงศึกษาธิการ ทัง้ ๆ  ที่ในทางปฏิบตัิแล้วสถาบนัทัง้ สองมีลกัษณะการ

ด าเนินงาน ปรัชญา และวตัถปุระสงค์ ตลอดจนมาตรฐานการศกึษา ท่ีตา่งออกไปจากโรงเรียนราษฎร์ในขณะนัน้อยูม่าก 

  วิทยาลยัการพาณิชย์นัน้มีภมูิหลงัความเป็นมาตัง้แตก่่อนสงครามโลกครัง้ที่สอง กลา่วคือ เป็นสถาบนัการศึกษา

ที่หอ การค้าไทยจดัตัง้ขึน้ มีช่ือว่า “วิทยาลยัการค้า” เปิดสอนหลกัสตูรระยะสัน้แก่ผู้ส าเร็จการศึกษาชัน้มธัยมศึกษาตอน

ปลาย เพื่อให้ความรู้ทกัษะที่เลง็เห็นวา่เป็นความส าคญั  อยา่งไรก็ตามกิจการดงักลา่วต้องปิดตวัลงในช่วงสงครามโลกครัง้

ที่สองและขาดช่วงในการด าเนินงานไปถึง  22 ปี จนกระทัง่หอการค้าไทยได้เปิดสถานศึกษาขึน้ใหม่ในปีการศึกษา 2506 

 สว่นวิทยาลยัไทยเทคนิค ถือก าเนิดจากความสนใจ และความตัง้ใจของกลุม่เอกชน   ซึ่งมองเห็นความจ าเป็นที่

จะจัดการศึกษาเพื่อสนองตอบต่อการขยายตัวของหน่วยงาน และองค์กรธุ รกิจที่มีความต้องการบุคลากร ที่มีพืน้

ฐานความรู้และทกัษะตา่งออกไปจากลกัษณะบณัฑิตจากมหาวิทยาลยัของรัฐ  ท่ีเน้นการสนองตอบต่อหน่วยงานราชการ

เป็นอนัดบัแรก 

 สถาบนัการศกึษาทัง้สองเปิดรับผู้ส าเร็จการศกึษาชัน้มธัยมศกึษาตอนปลายเข้าเป็น “นกัศึกษา” ซึ่งมีผู้สนใจเข้า

เรียนแห่งละหลายร้อยคน โดยเหตุผลประการหนึ่งก็คือ มหาวิทยาลยัของรัฐไม่สามารถรองรับผู้ ส าเร็จการศึกษาชัน้
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มธัยมศกึษาตอนปลายที่ก าลงัทวีจ านวนมากขึน้ได้ อย่างไรก็ดีผู้ เข้าศึกษาจ านวนหนึ่งตระหนกัดีว่าสถาบนัทัง้สองมิได้ให้

ปริญญาหรือประกาศนียบตัรที่รัฐบาลรับรองเหมอืนดงัมหาวทิยาลยัของรัฐ  แตส่ถาบนัเหลา่นีป้ระสทิธิประสาทวิชาความรู้ 

ที่สามารถน าไปใช้งานในบริษัท ห้างร้าน หรือหน่วยงานธุรกิจเอกชน ที่ก าลงัเติบโตได้เป็นอย่างดี เพราะไม่ว่าจะเป็น

หอการค้าไทยผู้ จัดตัง้วิทยาลยัการพาณิชย์  หรือกลุ่มธุรกิจที่สนับสนุนวิทยาลัยไทยเทคนิค ก็ล้วนมีกิจการธุรกิจใน

เครือขา่ยของตนเอง ที่พร้อมจะรับผู้ส าเร็จการศกึษาจากสถาบนัทัง้สอง เข้าท างาน  และเมื่อเวลาผ่านไปไม่นาน  ผู้ที่ผ่าน

การศกึษาอบรมจากวิทยาลยัทัง้สองแห่งนี ้ก็เป็นที่ยอมรับในแวดวงธุรกิจโดยสว่นรวม แม้จะไม่สามารถเทียบคณุวฒุิเข้า

ท างานในหน่วยราชการในระดบัปริญญาตรีก็ตาม ซึ่งในความจริงแล้ว การจัดการศึกษาของสถาบนัทัง้สองแห่ง ได้ใช้

หลกัสตูรและต าราเรียนจากสถาบนัอดุมศกึษาของรัฐสองแหง่ที่เปิดสอนวิชาทางด้านการเงิน การบญัชี และเศรษฐศาสตร์

อยูใ่นขณะนัน้ คือ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั กบัทัง้คณาจารย์จากมหาวิทยาลยัทัง้ สอง ก็

ได้มาช่วยสอนในสถาบนัเอกชนที่ตัง้ขึน้ใหม่นีด้้วย  ยิ่งไปกว่านัน้ได้ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้แก่นกัศึกษาอีก

ด้วย โดยถือวา่อาจารย์พิเศษเหลา่นี ้มีความส าคญัเป็นหลกัในการถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ทางวิชาชีพให้แก่

นกัศึกษา สว่นอาจารย์ประจ าซึ่งสว่นใหญ่เพิ่งจะส าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลยันัน้จะมีบทบาทหลกัเป็น “ติวเตอร์” 

มากกวา่ สาขาวิชาที่สถาบนัเอกชนทัง้สองเปิดสอนอยูใ่นช่วงแรก จะเป็นสาขาวิชาที่ตอบสนองตอ่ภาคธุรกิจ เช่น การบญัชี  

การบริหารธุรกิจ  การตลาด และการเลขานกุาร โดยที่วิทยาลยัไทยเทคนิค ยงัได้เปิดสอนวิชาการโรงแรมเพื่อตอบสนองต่อ

กิจการโรงแรมที่ก าลงัเร่ิมขยายตวัและประสบปัญหาการขาดแคลนบคุลากรแล้วในขณะนัน้  

              ปัญหาประการส าคัญที่ท าให้สถาบันการศึกษาของเอกชนทัง้สองแห่งนี ้ไม่ได้รับการรับรองให้มีฐานะเป็น

สถาบนัอดุมศกึษา อนัเป็นการจ ากดัศกัยภาพของสถาบนัเหลา่นีล้งนัน้ มีสาเหตหุลกัมาจากแนวนโยบายและทศันคติของ

ทางฝ่ายรัฐบาลไทยในขณะนัน้ว่า เอกชนจะไม่สามารถจัดการอุดมศึกษาที่มีมาตรฐานสอดคล้องและมีเอกภาพเป็น

อนัหนึ่งอนัเดียวกบัการจัดการอดุมศึกษาของรัฐได้ หลกัเกณฑ์และระเบียบปฏิบตัิต่าง ๆ ก็ล้วนก าหนดขึน้ภายในกรอบ

กติกาตามแนวคิดของข้าราชการทัง้สิน้ จึงเป็นการยากที่สถาบนัเอกชนจะด าเนินการให้เป็นไปตามค าจ ากดัความต่าง ๆ 

ซึง่เขียนขึน้ส าหรับมหาวิทยาลยัของรัฐได้ อยา่งไรก็ดี ยงัคงมีความพยายามในหมูเ่อกชน ที่จะแสวงหาการยอมรับและการ

เทียบเคียงมาตรฐานจากสถาบนัอุดมศึกษาในต่างประเทศ โดยวิทยาลยัไทยเทคนิคได้รับค าแนะน าจาก ฯพณฯ สกิุจ  

นิมมานเหมินท์  เอกอคัรราชทตูไทยประจ าสหรัฐอเมริกาในขณะนัน้ ให้ติดต่อกบัมหาวิทยาลยั Fairleigh Dickinson อนั

เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนใหญ่แห่งหนึ่งในสหรัฐอเมริกา จนกระทั่งสามารถพัฒนาหลักสูตรและการสอนให้ผู้ ส าเร็จ

การศกึษาจากวิทยาลยัไทยเทคนิค ได้รับปริญญาจากมหาวิทยาลยั Fairleigh Dickinson ด้วย ในสว่นนีจ้ึงอาจกลา่วได้ว่า

วิทยาลยัไทยเทคนิค เป็นสถาบนัอดุมศึกษาของเอกชนแห่งแรกที่เปิดสอนจนถึงระดบัปริญญาตรี โดยที่รัฐบาลไทยยงัไม่

รับรอง 

 พัฒนาการของสถาบันการศึกษาของเอกชนในช่วงก่อน พ.ศ. 2512 นับได้ว่าเป็นไปโดยสอดคล้องกับ

สภาวการณ์อนัแท้จริงของประเทศและสงัคมไทยในช่วงดงักลา่วอยา่งน้อยสามประการหลกัด้วยกนั คือ 

 ประการแรก การขยายตวัของประชากรในวยัเรียนและการขยายตวัของมธัยมศึกษา มีปริมาณเกินก าลงักว่าที่

สถาบนัอดุมศกึษาของรัฐจะรองรับได้ สถาบนัเอกชนจึงมีบทบาทในการพฒันาบคุคลผู้มีศกัยภาพ มีความคาดหวงั และมี
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ก าลงัความสามารถ ให้เป็นพลงัและเป็นทรัพยากรส าหรับการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมไทย แม้ว่าแผนพฒันาเศรษฐกิจ

และสงัคมแหง่ชาติฉบบัแรก ๆ จะมิได้ก าหนดบทบาทเหลา่นีไ้ว้อยา่งชดัเจนก็ตาม 

 ประการที่สอง การขยายตวัของภาคธุรกิจเอกชน อนัเป็นผลมาจากการพฒันาเศรษฐกิจตามแผนพฒันานัน้ 

ก่อให้เกิดความต้องการบคุลากรสายวิชาชีพเฉพาะทาง ที่มหาวิทยาลยัของรัฐมิได้ถือเป็นนโยบายหลักที่จะสนองตอบต่อ

ความต้องการบคุลากรในสาขาวิชาเหลา่นัน้ กบัทัง้แนวการผลิตบณัฑิตของรัฐยงัคงเน้นคณุสมบตัิ และโลกทศัน์ของการ

เข้ารับราชการ ซึง่อาจจะไมต่รงกบัคณุสมบตัิของบคุลการในอดุมคติของหนว่ยงานเอกชนมากนกั 

              ประการที่สาม  การขยายตวัของความสมัพนัธ์ระหว่างสงัคมไทย กับสงัคมนานาชาติได้ทวีขึน้อีกเป็นอนัมาก 

และสถาบนัเอกชนสามารถเข้าถึงธรรมชาติการเปลีย่นแปลงดงักลา่วได้เป็นอยา่งดี โดยสิ่งที่เห็นได้เป็นรูปธรรมมากที่สดุก็

คือ การเน้นความส าคญัของภาษาต่างประเทศในการเรียนและการติดต่อสื่อสาร ตวัอย่างที่เห็นได้ไม่เพียงจ ากัดอยู่ใน

วิทยาลยัทัง้สองแหง่เทา่นัน้ แตป่รากฏอยูใ่นสถาบนัเอกชนอีกหลายแหง่ ซึง่จะเติบโตและพฒันาขึน้เป็นสถาบนัอดุมศึกษา

เอกชนเต็มรูปแบบในเวลาตอ่มา อาทิ โรงเรียนอสัสมัชญัพาณิชยการ ซึ่งมีช่ือเสียงในการผลิตบคุลากรให้กบั “บริษัทฝร่ัง” 

ในประเทศไทยมาเป็นเวลาช้านานด้วยมาตรฐานการสอนภาษาต่างประเทศ และการอบรมความรู้และทกัษะทางวิชาชีพ

ธุรกิจประกอบกนัไป หรือโรงเรียนสอนภาษาและวิชาชีพของอาจารย์ เกริก มงัคละพฤกษ์   ซึ่งเป็นที่นิยมในหมู่ผู้ที่ต้องการ

พฒันาความรู้และทกัษะการใช้ภาษาองักฤษ  ต่างก็เป็นสถาบนัที่ตอบสนองภาวะความสมัพนัธ์ระหว่างวงการธุรกิจไทย

กบัธุรกิจระหวา่งประเทศ ท่ีขยายตวัขึน้อยา่งมากในขณะนัน้                     

          2.ยุคก่อก าเนิด (พ.ศ. 2512 - 2522) 

           จากสภาวการณ์ขาดแคลนก าลังคนที่มีความรู้ระดับอุดมศึกษา  ในช่วงที่ประเทศก าลังพัฒนา แม้ว่าใน

แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติ ฉบบัท่ี 2 (พ.ศ. 2510-2514) ท าให้รัฐได้เร่ิมขยายการศกึษาระดบัอดุมศึกษาออก

สูส่ว่นภมูิภาค อยา่งไรก็ตาม ความต้องการของผู้ที่จะศึกษาในระดบัอุดมศึกษายงัมีอยู่อีกเป็นจ านวนมาก รัฐจึงตระหนกั

ถึงความจ าเป็นที่จะต้องเปิดโอกาสให้เอกชนเข้ามามีสว่นรับภาระการจดัการศึกษาระดบัอดุมศึกษา ในปี พ.ศ. 2512 จึง

นบัเป็นครัง้แรกของประวตัิการศึกษาของประเทศไทย ที่สถาบันอุดมศึกษาเอกชนได้ก าเนิดขึน้อย่างเป็นทางการตาม

พระราชบญัญตัิวิทยาลยัเอกชน พ.ศ. 2512  

              หลงัประกาศใช้พระราชบัญญัติวิทยาลยัเอกชน พ.ศ. 2512 มีสถาบันอุดมศึกษาเอกชนจ านวน 6 แห่ง คือ 

วิทยาลยัเกริก วิทยาลยักรุงเทพ วิทยาลยัไทยสริุยะ วิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย์ วิทยาลยัพฒันา และวิทยาลยัการค้า ได้รับ

อนุญาตให้จัดตัง้เมื่อ พ.ศ. 2513 พฒันาการด้านปรัชญา วิสยัทศัน์ และพนัธกิจของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนเร่ิมแรก 

ด าเนินไปตามวตัถปุระสงค์หลกัของผู้ก่อตัง้เป็นส าคญั สว่นใหญ่เคยมีประสบการณ์จดัการศึกษาในรูปแบบของโรงเรียน

เอกชนมาก่อน สว่นใหญ่ถกูจดัตัง้โดยกลุม่นกัธุรกิจ นกัวิชาการ สภาหอการค้า และกลุม่ที่เก่ียวข้องกบัศาสนา  

              สถาบนัอุดมศึกษาเอกชนทัง้หมดในยุคนีมุ้่งเน้นภารกิจด้านการสอนและการผลิตบณัฑิต เนื่องจากกฎหมาย

ไมไ่ด้ก าหนดภารกิจไว้ชดัเจน หลกัสตูรสว่นใหญ่จะเน้นหนกัด้านบริหารธุรกิจ บญัชี และเศรษฐศาสตร์ เพราะค่าใช้จ่ายไม่

สงู มีผู้สนใจศกึษามาก และสามารถประกอบอาชีพได้ เพื่อรองรับการพฒันาเศรษฐกิจและการเติบโตของประเทศ ในขณะ

ที่ภารกิจด้านอื่น ทัง้การวิจยั การบริการวิชาการ และการท านบุ ารุงศิลปะและวฒันธรรมยงัมีน้อยมาก สว่นใหญ่เป็นการ
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จดักิจกรรมนกัศกึษาเพื่อสง่เสริมประชาธิปไตย อนรัุกษ์วฒันธรรม ประเพณีไทย และการออกค่ายอาสา สว่นรูปแบบการ

บริหารและจดัการสถาบนัอดุมศกึษาเอกชนถกูก าหนดไว้อยา่งชดัเจนตามพระราชบญัญัติวิทยาลยัเอกชน พ.ศ. 2512 ใน

ยคุนีม้ีสถาบนัอดุมศกึษาเอกชนขอจดัตัง้ทัง้สิน้ 11 แหง่ แตถ่กูเพิกถอนใบอนญุาต 1  แหง่ เนื่องจากประสบปัญหาด้านการ

บริหารและการเงิน 

              การรวมตัวของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในรูปของสมาคม  เกิดขึน้หลงัจากการประกาศใช้พระราชบญัญัติ

วิทยาลยัเอกชน พ.ศ.2512 ในนาม สมาคมวิทยาลยัเอกชนแห่งประเทศไทย เมื่อวนัท่ี 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2520   

            3. ยุคขยายตัว (พ.ศ. 2522 - 2542) 

              พระราชบญัญัติสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2522 เกิดขึน้หลงัจากที่รัฐบาลตระหนกัถึงประสิทธิภาพการ

ด าเนินงานของสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน และความจ าเป็นทางด้านการศกึษาที่รัฐบาลใช้เงินในด้านการจดัการศึกษามาก

ขึน้เร่ือย ๆ สาระส าคญัของพระราชบญัญัติสถาบนัอดุมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2522 เปิดโอกาสให้สถาบนัอดุมศึกษาเอกชน

สามารถเปลี่ยนประเภทเป็นมหาวิทยาลยัได้ และขยายขอบเขตภารกิจของสถาบนัอดุมศึกษาเอกชนให้ครอบคลมุทัง้ 4 

ด้าน คือ การสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ยุคนีจ้ึงมีการขยายตัวของ

สถาบนัอดุมศกึษาเอกชนอยา่งชดัเจน โดยมีจ านวนที่ขอจดัตัง้ใหมเ่พิ่มขึน้ถึง 30 แหง่ ในปี พ.ศ.2527 มีสถาบนัอดุมศึกษา

เอกชนขอเปลี่ยนประเภทเป็นมหาวิทยาลัยจ านวน 4 แห่ง โดยวิทยาลัยพายัพได้รับอนุมัติให้เปลี่ยนประเภทเป็น

มหาวิทยาลยัเอกชนเป็นแหง่แรก  

              ปรัชญาในการจดัตัง้สถาบนัอดุมศกึษาเอกชนในยคุนีย้งัคงมีลกัษณะเช่นเดียวกบัยคุก่อน โดยเร่ิมจดัการศึกษา

ในด้านที่ เ ช่ียวชาญมาก่อน เช่น ด้านบริหารธุรกิจ และด้านการพยาบาล เป็นต้น ยุคนี เ้ ร่ิมมีแนวคิดการพัฒนา

สถาบนัอุดมศึกษาไทยให้เป็นสากล สถาบนัอุดมศึกษาเอกชนหลายแห่งเร่ิมมีการเปิดสอนหลกัสตูรภาคภาษาองักฤษ 

(English Program) หลกัสตูรนานาชาติ (International Program) และแสวงหาความร่วมมือกบัสถาบนัการศึกษา

ตา่งประเทศ  นโยบายส าคญัที่สง่ผลดีตอ่สถาบนัอดุมศกึษาเอกชนในยคุนี ้คือ การจดัตัง้กองทนุเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 

(กยศ.) เมื่อปี พ.ศ. 2538 ช่วยให้นกัเรียนนกัศกึษาสามารถเข้าศกึษาตอ่ในสถาบนัอดุมศกึษาเอกชนได้มากขึน้ พฒันาการ

ตามภารกิจทัง้ 4 ด้าน แม้สถาบนัอดุมศกึษาเอกชนสว่นใหญ่ยงัคงเน้นภารกิจด้านการผลิตบณัฑิต แต่เร่ิมมีการขยายการ

ด าเนินงานด้านภารกิจอื่น ๆ มากขึน้ สถาบนัอุดมศึกษาเอกชนบางแห่งเร่ิมมีการเปิดสอนหลกัสตูร ด้าน การพยาบาล 

การแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ ด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เนื่องจากมีสถาบนัอุดมศึกษา

เอกชนจดัตัง้ใหมเ่คยด าเนินกิจการโรงพยาบาลมาก่อน  หรือเคยจดัการศึกษาระดบัอาชีวศึกษามาก่อน ยคุนีเ้ร่ิมมีการน า

เทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์มาใช้ในการศึกษา จึงเร่ิมมีการจดัการสอนในหลกัสตูรที่เก่ียวข้องกบัคอมพิวเตอร์ วิทยาการ

คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และเทคโนโลยีทางการศึกษาเพิ่มขึน้ สถาบันอุดมศึกษาเอกชนหลายแห่งเร่ิมให้

ความส าคญักบัภารกิจการวิจยัมากขึน้ เนื่องจากเง่ือนไขหลกัในการขอเปลีย่นประเภทเป็นมหาวิทยาลยั และรัฐบาลเร่ิมให้

การสนบัสนนุการวิจยัของประเทศอยา่งจริงจงัด้วยการปฏิรูประบบการวิจยัและบรูณาการหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการ

สง่เสริมการวิจยัอยา่งเป็นรูปธรรม  
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              การบริหารจดัการสถาบนัอดุมศกึษาเอกชนในยคุนีเ้ร่ิมมีอิสระมากขึน้เนื่องจากกฎหมายก าหนดให้มีการถ่ายโอน

อ านาจการบริหารไปยงัสภาสถาบนั และให้จดัสรรเงินทนุหรือทรัพย์สินออกเป็น 5 กองทนุ (ต่อมาได้ขยายเป็น 7 กองทนุ) 

และในยคุนีเ้ร่ิมมีการขยายการจดัการศกึษาไปยงัสว่นภมูิภาคมากขึน้ โดยการเปิดสอนหลกัสตูรภาคพิเศษหรือภาคสมทบ 

สว่นหนึง่เป็นผลมาจากจ านวนสถาบนัอดุมศกึษาที่เพิ่มขึน้ทัง้สถาบนัอดุมศกึษาเอกชนท่ีจดัตัง้ใหม่และสถาบนัอดุมศึกษา

ของรัฐ รวมถึงการเกิดขึน้ของสถาบนัราชมงคล และสถาบนัราชภฏั นบัเป็นจุดเร่ิมต้นของปัญหาด้านคณุภาพการศึกษา

ระดบัอดุมศกึษาในยคุตอ่มา  

              ยคุนีถื้อวา่เป็นยคุที่สถาบนัอดุมศกึษาเอกชนมีการขยายตวัอยา่งรวดเร็ว โดยมีการขออนญุาตจดัตัง้ใหม่ระหว่าง

ปี พ.ศ. 2522 – 2541 เพิ่มขึน้อีกจ านวน 30 แหง่ รวมมีจ านวนสถาบนัอดุมศกึษาเอกชนทัง้สิน้ 39 แหง่ 

            4.ยุคปฏิรูปการศึกษา (พ.ศ. 2542 – 2552)  

             พฒันาการของสถาบนัอดุมศกึษาเอกชนในยคุนี ้ สว่นใหญ่เป็นผลมาจากการปฏิรูปการศกึษาทีเ่ป็นผลสบืเนื่อง 

มาจากพระ ราชบญัญตักิารศกึษาแหง่ชาติ พ.ศ. 2542 มีการปรับเปลีย่นโครงสร้างองค์กรก ากบัดแูลการศกึษา  มีการให้

อิสระในการบริหารจดั การสถาบนัอดุมศกึษาเอกชนผา่นการพิจารณาอนมุตัิของสภาสถาบนั  สง่ผลให้มีการขยายการจดั

การศกึษาอยา่งรวดเร็วในรูปแบบของการเปิดศนูย์การศกึษา และการเปิดหลกัสตูรนอกสถานท่ีตัง้ของสถาบนัอดุม ศกึษา

เอกชน  

             ในระยะแรกของการปฏิรูปการศกึษา  ภาครัฐยงัเน้นการปรับโครงสร้างองค์กรทางการศกึษา รวมทัง้ยงัไมไ่ด้มีการ

ก าหนดนโยบายและออกกฎระเบยีบที่ชดัเจน เพื่อควบคมุ ดแูล ก ากบัมาตรฐานและคณุภาพการจดัการศกึษาของสถาบนั 

อดุมศกึษา  นบัเป็นปัจจยัส าคญัที่น าไปสูปั่ญหาคณุภาพบณัฑติ และคณุภาพในการจดัการศกึษาของสถาบนัอดุมศกึษา

ทัง้ของรัฐและเอกชน  ตอ่มาจงึได้มีการออกข้อก าหนด กฎระเบียบ และมาตรฐานตา่ง ๆ เพื่อควบคมุ ก ากบั ตดิตาม และ

ประเมินผลการจดัการศกึษาของสถาบนัอดุมศกึษาอยา่งจริงจงั  มีการปรับปรุงแก้ไขพระราชบญัญตัิสถาบนัอดุมศกึษา

เอกชน และสง่เสริมความเทา่เทยีมระหวา่งสถาบนัอดุมศกึษาของรัฐและเอกชน ตลอดจนมกีารน าระบบประกนัคณุภาพ

การศกึษามาใช้ในการประเมินผลการจดัการศกึษา ถือเป็นปัจจยัส าคญัที่สง่ผลตอ่พฒันาการทกุด้านของสถาบนัอดุม 

ศกึษาเอกชน  ให้มีการเปลีย่นแปลงและพฒันาไปในทศิทางที่ดขีึน้อยา่งเป็นรูปธรรม  ผลการประเมินคณุภาพภายนอก

รอบแรกและรอบสองของส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคณุ ภาพการ ศกึษา (สมศ.) พบวา่โดยภาพรวมคณุภาพ

การศกึษาของสถาบนัอดุมศกึษาเอกชนไมแ่ตกตา่งจากคณุภาพการศกึษาของสถาบนัอดุมศกึษาของรัฐมากนกั  

              ปัญหาและอปุสรรคส าคญัของสถาบนัอดุมศกึษาเอกชนในยคุนีค้ือการแขง่ขนั เนื่องจากจ านวน

สถาบนัอดุมศกึษา ที่เพิม่ขึน้จากนโยบายสนบัสนนุให้มหาวิทยาลยัของรัฐออกนอกระบบราชการ  การปรับเปลีย่นสถาบนั

ราชภฎัไปเป็นมหา วิทยาลยั และยก ระดบัสถาบนัเทคโนโลยีราชมงคล ขึน้เป็นมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล ท าให้

เกิดการแขง่ขนัในการขยายการจดัการศกึษา  สง่ ผลให้นกัศกึษาเข้าเรียนในสถาบนัอดุมศกึษาเอกชนน้อยลง  เนื่องจาก

คา่นิยมของสงัคมที่มตีอ่สถาบนัอดุมศกึษาของรัฐเป็นท่ียอมรับและคา่ใช้จา่ยในการศกึษาต า่กวา่  
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              ตลอดระยะเวลาเกือบ 10 ปีของยคุปฏิรูปการศกึษา  สถาบนัอดุมศกึษาเอกชนยงัคงมีการขยายตวัอยา่งตอ่เนื่อง 

โดยใน ชว่งปี พ.ศ. 2542 – 2551 มีสถาบนัอดุมศกึษาเอกชนขอจดัตัง้ใหมจ่ านวน 30 แหง่ เปลีย่นประเภทเป็นมหา วิทยา 

ลยัจ านวน 13 แหง่ ท าให้สิน้ปี พ.ศ. 2551 มีจ านวนสถาบนัอดุมศกึษาเอกชนทัง้สิน้ 69 แหง่ 

 5. ยุคมาตรฐานการศึกษา (พ.ศ. 2552 – ปัจจุบัน) 

               ปัจจยัส าคญัที่สง่ผลตอ่พฒันาการของสถาบนัอดุมศกึษาเอกชนในยคุนี ้ สว่นหนึง่เป็นผลตอ่เนื่องมาจากยคุ

ปฏิรูปการศกึษา ที่รัฐให้อสิระในการบริหารจดัการแก่สถาบนัอดุมศกึษาเอกชนโดยผา่นการพิจารณาอนมุตัิของสภา

สถาบนั ตอ่มารัฐได้มีการออกประกาศกระทรวงศกึษาธิการ เร่ืองกรอบมาตรฐานคณุวฒุิระดบัอดุมศกึษาแหง่ชาติ ในปี 

พ.ศ. 2552 เพื่อให้การจดัการศกึษาและการด าเนินการด้านหลกัสตูรของสถาบนัอดุมศกึษามคีณุภาพตามมาตรฐานสากล 

โดยอาศยักลไกการประกนัคณุภาพการศกึษาเป็นเคร่ืองมือในการประเมินผลการด าเนินงานของสถาบนัอดุมศกึษา ในยคุ

นีส้ถาบนัอดุมศกึษาเอกชนเร่ิมให้ความส าคญัตอ่การก าหนดปรัชญา วิสยัทศัน์ และพนัธกิจของสถาบนัท่ีเป็นเอกลกัษณ์ 

และสอดคล้องกบัยทุธศาสตร์การด าเนินงานของสถาบนัมากขึน้ สว่นหนึง่เป็นผลมาจากระบบการประกนัคณุภาพการ 

ศกึษาที่ได้ก าหนดตวัชีว้ดัด้านนีไ้ว้อยา่งชดัเจน                 

               พฒันาการด้านปรัชญาในการจดัตัง้สถาบนัอดุมศกึษาเอกชนในยคุนี ้ มีลกัษณะความเป็นเฉพาะทางมากขึน้ 

เนื่องจากรัฐมีนโยบายควบคมุปริมาณและลดความซ า้ซ้อนของสถาบนัอดุมศกึษา โดยให้ความส าคญัตอ่การพฒันาคณุ 

ภาพของสถาบนัอดุมศกึษาที่มีอยู ่  สถาบนัอดุมศกึษาเอกชนทีจ่ดัตัง้ใหม ่ มุง่พฒันาไปสูค่วามเป็นสถาบนัอดุมศกึษา

เฉพาะทางที่มีลกัษณะเดน่เป็นเอกลกัษณ์ของตนเอง พฒันาการด้านการเรียนการสอนของสถาบนัอดุมศกึษาเอกชนมี

ความหลากหลายมากขึน้ โดยการน าเทคโนโลยีและเคร่ืองมือสือ่สารมาใช้กบัการเรียนการสอน บรูณาการการเรียนการ

สอนกบัภารกิจด้านการวิจยั การบริการวชิาการ และการท านบุ ารุงศิลปะและวฒันธรรมอยา่งเป็นรูปธรรม ตลอดจนมกีาร

เช่ือมโยงการจดัการเรียนการสอนกบัการท างานในสถานประกอบการและภาคธุรกิจ             

               สถาบนัอดุมศกึษาเอกชนหลายแหง่ ได้พฒันากลไกการสง่เสริมการผลติและเผยแพร่ผลงานวิจยัอยา่งจริงจงั 

รวมทัง้สร้างเครือขา่ยความร่วมมอืด้านการวจิยัระหวา่งสถาบนัอดุมศกึษาอยา่งตอ่เนื่อง ในขณะเดียวกนัผลจากการมี

ระบบการประกนัคณุภาพการศกึษา ท าให้สถาบนัอดุมศกึษาเอกชนหลายแหง่เร่ิมให้ความส าคญัตอ่การสรรหากรรมการ

สภาสถาบนั และผู้บริหารระดบัสงูที่เป็นผู้ทรงคณุวฒุิ  มีความรู้ ประสบการณ์ และมีช่ือเสยีงเป็นท่ียอมรับของสงัคม 

รวมถงึการน าระบบธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงาน นอกจากนีย้งัให้ความส าคญัตอ่การพฒันาคณุภาพอาจารย์ทัง้

ด้านคณุวฒุิการศกึษาและต าแหนง่ทางวิชาการ  ในชว่งปี พ.ศ.2552–2558 มีสถาบนัอดุมศกึษาเอกชนได้รับอนญุาตให้

จดัตัง้ใหมเ่พิ่มขึน้อกี 7 แหง่ ท าให้สิน้ปี พ.ศ.2558 มีสถาบนัอดุมศกึษาเอกชนจ านวนทัง้สิน้ 75 แหง่ จ าแนกเป็น

มหาวิทยาลยั 43 แหง่ สถาบนั 12 แหง่และวิทยาลยั 20 แหง่                                                                   

               โดยสรุป  พระราชบญัญตัิสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน และกฎหมายการศกึษาที่เก่ียวข้อง เพื่อใช้ก ากบัการจดั

การศกึษาของสถาบนัอดุมศกึษาเอกชนตลอดระยะเวลาที่ผา่นมา  สง่ผลตอ่พฒันาการของสถาบนัอดุมศกึษาเอกชนอยา่ง

มีนยัส าคญัในแตล่ะยคุสมยั โดยได้มีการปรับปรุงเปลีย่นแปลงสาระส าคญัในพระราชบญัญตัแิตล่ะฉบบั นบัตัง้แตปี่ พ.ศ.
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2512 เป็นต้นมา  มกีารประกาศใช้พระราชบญัญตัิที่เก่ียวข้องกบัสถาบนัอดุมศกึษาเอกชนมาแล้วทัง้สิน้ 5 ฉบบั ได้แก ่

พระราชบญัญตัวิิทยาลยัเอกชน พ.ศ. 2512 พระราชบญัญตัสิถาบนัอดุมศกึษาเอกชน พ.ศ. 2522 พระราชบญัญตัิ

สถาบนัอดุมศกึษาเอกชน พ.ศ. 2522 (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2535 พระราชบญัญตัิสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน พ.ศ. 2546 และ

พระราชบญัญตัิสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2550 ที่ใช้บงัคบัอยูใ่นปัจจบุนั  

              นอกจากนีย้งัมีกฎกระทรวง  ระเบียบ และข้อบงัคบั ซึง่ออกตามอ านาจที่ก าหนดไว้ในพระราชบญัญัติต่าง ๆ เพื่อ

ก าหนดหลักเกณฑ์การก ากับ ดูแล และควบคุมการด าเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ฉบับที่ส าคัญ ๆ อาทิ 

กฎกระทรวงก าหนดลักษณะของมหาวิทยาลัย สถาบัน และวิทยาลัยของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2549 

กฎกระทรวงว่า ด้วยการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั ง้ ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2551 ประกาศ

กระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง กรอบมาตรฐาน

คณุวฒุิระดบัอดุมศกึษาแหง่ชาติ พ.ศ. 2552 เป็นต้น 

            6. บทบาทของสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 

              ในระยะที่ผา่นมา การด าเนินการตา่ง ๆ ของสมาคมฯ มแีนวทางส าคญัอยู ่3 แนวทาง คอื การสร้างความสามคัค ี

หรือความร่วมมือระหวา่งสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน   การเป็นตวัแทนของสถาบนัอดุมศกึษาเอกชนในการติดตอ่ประสาน 

กบัภาครัฐ และการสร้างภาพลกัษณ์ที่ดงีาม ตลอดจนท าให้สาธารณชนมีความเข้าใจสถาบนัอดุมศกึษาเอกชนมากขึน้ 

การสร้างความสามคัคีหรือความร่วมมือระหวา่งสถาบนัอดุมศกึษาเอกชนนัน้มีความส าคญัมากในการพฒันาสถาบนัอดุม 

ศกึษาเอกชนด้วยกนัเอง หรือการตอ่รองกบัภาครัฐ  แม้วา่รัฐจะมคีวามเข้าใจและให้การสนบัสนนุสถาบนัอดุมศกึษา

เอกชนมากขึน้ก็ตาม แตย่งัมีข้อก าหนดหรือกฎเกณฑ์หลายอยา่งที่เป็นอปุสรรค  ระยะที่ผา่นมา สมาคมฯได้ท าหน้าทีเ่ป็น

ตวัแทนรวบรวมข้อมลู ข้อคิดเห็นจากสถาบนัสมาชิก และน า เสนอตอ่ทบวงมหาวิทยาลยัหรือส านกังานคณะกรรมการการ

อดุม ศกึษาในเร่ืองตา่ง ๆ เช่น การขอแก้ไขปรับปรุงพระราชบญัญตัิสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน พ.ศ. 2522 เป็นต้น 

               ในวาระสองปีที่ผา่นมา สมาคมสถาบนัอดุมศกึษาเอกชนแหง่ประเทศไทยฯ ได้ให้ความร่วมมือกบัหนว่ยงาน

ภายนอกโดยเฉพาะหนว่ยงานภาครัฐ  ในการสนบัสนนุนโยบายของรัฐที่ด าเนินการปฏิรูปประเทศในหลาย ๆ ด้าน ที่เน้น

การมีสว่นร่วมของภาคประชาสงัคม โดยเฉพาะทางด้านการศกึษา   สมาคมฯ ในฐานะเป็นองค์กรหนึง่ในสีก่ลุม่หลกัของ

สถาบนัอดุมศกึษาของประเทศ ได้สง่ผู้แทนเข้าร่วมเป็นกรรมการ อนกุรรมการ คณะท างาน กบัหนว่ยงานของรัฐในเร่ือง

ตา่ง ๆ  การลงนามความร่วมมอืกบัหนว่ยงานภาครัฐภายใต้นโยบายประชารัฐ  และความร่วมมือทางวิชาการกบัสมาคม

และสถาบนัอดุมศกึษาในประเทศและตา่ง ประเทศ ได้แก่   

        1. ส านกังานปอ้งกนัและปราบปรามการทจุริตแหง่ชาติ (ปปช.) ในการขบัเคลื่อนยทุธศาสตร์ชาติวา่ด้วยการปอ้งกนั

และปราบปรามการทจุริตโดยใช้กลไกทางการศกึษา สมาคมฯได้สง่โครงการ 3 โครงการและบรรจใุนแผนปฏิบตัิการขบั 

เคลือ่นยทุธศาสตร์ชาติของอนกุรรมการขบัเคลือ่นยทุธศาสตร์ชาตริะยะที่ 3 (2560–2564) ประกอบด้วย  

            1.1 การปรบัฐานความคิดผูเ้รียนระดบัอดุมศึกษาระหว่างผลประโยชน์ส่วนตวัและผลประโยชน์ส่วนรวม ความ

ซ่ือสตัย์ต่อตนเอง ผูอื้น่และสงัคมได้แก่โครงการสร้างสือ่การเรียนรู้ บทเรียนออนไลน์วิชาการตอ่ต้านการทจุริต  
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             1.2 การประยกุต์หลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเคร่ืองมือการด าเนินชีวิต ได้แก่ โครงการพฒันา

กิจกรรมการสร้างความรับผิดชอบตอ่ตนเอง ตอ่ผู้อื่น และตอ่สว่นรวมโดยใช้หลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

             1.3 การสนบัสนนุใหท้กุภาคส่วนก าหนดกลยทุธ์และมาตรการส าหรบัเจตจ านงในการต่อตา้นการทจุริต ได้แก่

โครง การพฒันาคณุธรรมจริยธรรม คา่นิยมที่พงึประสงค์ เจตจ านงในการตอ่ต้านการทจุริต ของบณัฑิตสถาบนัอดุมศกึษา

เอกชน 

         2. การลงนามบนัทกึความร่วมมือทางวิชาการระหวา่งสมาคมสถาบนัอดุมศกึษาเอกชนฯ  และ Association of 

Private Universities of Japan (APUJ) 

         3. การลงนามบนัทกึความร่วมมือระหวา่งสมาคมสถาบนัอดุมศกึษาเอกชนฯ กบั สมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและ

อาชีวศกึษาเอกชนแหง่ประเทศไทย ในพระราชปูถมัภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี 

         4. โครงการความร่วมมือระหวา่ง APHEIT– Adobe (สงิหาคม 2560–กรกฏาคม 2563) 

         5. ความร่วมมือกบัจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยัด้านบริการทรัพยากรสารสนเทศ เพื่อสง่เสริมการบริการสารสนเทศ

ระหวา่งห้องสมดุสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน และสถาบนัวิทยทรัพยากร  จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ในโอกาสครบรอบร้อยปี 

         6.  ความร่วมมือกบัมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ด้านบริการทรัพยากรสารสนเทศ ภายใต้ช่ือ TU+THAIPUL 

         7.  ความร่วมมือกบัส านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา(สกอ.) ด้านทรัพยากรสารสนเทศเพื่อสนบัสนนุการเรียน

การสอนและการวิจยั 

         8.  ความร่วมมือกบัส านกังานกองทนุสนบัสนนุการวิจยั (สกว) และศนูย์ดชันกีารอ้างอิงวารสารไทย (TCI)  ด้านภาคี

การบอกรับฐานข้อมลู Scopus ในนาม Scopus University Consortium                                                    

           นอกจากนี ้สมาคมฯ ได้มีคณะกรรมการฝ่ายตา่ง ๆ  ประกอบด้วยผู้แทนสถาบนัสมาชิก ได้ร่วมท างาน เป็นกลไก

ส าคญัในการด าเนินกิจกรรมของสมาคมฯ เพื่อการพฒันาคณุภาพการอดุมศกึษาเอกชนไทย และการประสานงานกบั

สถาบนัสมาชิกโดยรวม ได้แก่  

1. คณะกรรมการฝ่ายวิชาการและประกนัคณุภาพการศกึษา  และอนกุรรมการสาขาวิชา 

2. คณะกรรมการฝ่ายพฒันาและนวตักรรมอดุมศกึษา           

3. คณะกรรมการฝ่ายกิจการนกัศกึษา 

          4. คณะกรรมการฝ่ายหาทนุ                                                 

          5. คณะกรรมการฝ่ายประชาสมัพนัธ์ 

          6. อนกุรรมการพฒันาระบบและเครือขา่ยห้องสมดุสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน  (อพส.)   

          7. ฝ่ายทะเบียน     

           ปัจจบุนัมีจ านวนสถาบนัอดุมศกึษาเอกชนทัง้สิน้ 73 แหง่ ที่กระจายอยูใ่นพืน้ท่ีภมูิภาคตา่ง ๆ ทัว่ประเทศ  ดงัแสดง

ในตารางที่ 1 
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ตารางที 1 จ านวนสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน 

ภมูิภาค 
จ านวนสถาบนั 

รวม 
มหาวิทยาลยั วิทยาลยั สถาบนั 

ภาคเหนือ 7 3 1 11 

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 5 5 - 10 

กรุงเทพมหานคร 16 6 3 25 

ภาคกลาง ตะวนัออก ตะวนัตก 11 4 7 22 

ภาคใต้ 3 2 - 5 

รวม 42 20 11 73 
ข้อมลู ณ.วนัท่ื  9 พฤศจิกายน 2560  ส านกัประสานและสง่เสริมกิจการอดุมศกึษา (สสอ.)  

ส านกังาน คณะกรรมการการอดุมศกึษา (สกอ.) 

ตารางที่ 2  จ านวนอาจารย์ประจ า ระดบัคณุวฒุิและต าแหนง่วชิาการ 

 

พ.ศ. 

ระดับคุณวุฒ ิ  

รวม 

ต าแหน่งวชิาการ  

รวม ตรี ป.บณัฑิต โท เอก ผศ. รศ. ศ. 

2557 1,172 54 10,150 3,678 15,054 1,261 720 113 2,094 

2558 1,091 33 10,130 3,977 15,231 1,431 748 129 2,308 

2559   903 12 10,190 4,088 15,193 1,522 732 130 2,384 

ข้อมลู ณ.วนัท่ี  1 กนัยายน 2559  ส านกัประสานและสง่เสริมกิจการอดุมศกึษา  (สสอ. 

ส านกังานคณะกรรการการการอดุมศกึษา (สกอ.) 

 

ดร.มานิต บญุประเสริฐ      
สมาคมสถาบนัอดุมศกึษาเอกชนแหง่ประเทศไทย 
ในพระราชปูถมัภ์ สมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุารี 
เรียบเรียง   
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4. ส านกัประสานและสง่เสริมกิจการอดุมศกึษา (สสอ.) สถติิจ านวนสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนและอาจารย์ประจ า 


