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ต้ องยอมรับว่าแม้ จะผ่านมานับหลายศตวรรษที่สงั คมมีนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ สร้ าง
ขึ้นมาเรื่อยๆ แต่ระบบโครงสร้ างของการอุดมศึกษายังคงเดิมไม่ค่อยเปลี่ยนไปมากนัก ซึ่งนี้ย่อมไม่
สัมพันธ์สอดคล้ องกับความต้ องการของสังคมและการนําเทคโนโลยีไปใช้ ให้ เกิดประโยชน์ท่สี ดุ แน่นอน
ว่าการอุดมศึกษามีภารกิจสําคัญในสังคม ทั้งการวิจัย การสอน การบริการวิชาการและพัฒนาให้ เกิด
การปรับเปลี่ยนสังคม ซึ่งนับแต่มีมหาวิทยาลัยเกิดขึ้นมา ก็ได้ ส่งอิทธิพลกระทบต่อสังคมและรับอิทธิพล
จากสังคมนั้น
อย่างไรก็ดี ทุกวันนี้มหาวิทยาลัยทุกแห่งต่างต้ องเผชิญความท้ าทายหลักๆ ทั้งโลกาภิวัฒน์ การ
ขยายตัวในหลายรูปแบบ เศรษฐกิจที่ไม่เสถียร เทคโนโลยีท่ที าํ ให้ รปู แบบการเรียนรู้ของนักศึกษา
เปลี่ยนไป ทั้งหมดที่ยกมาต้ องการการคิดทบทวนและปรับโครงสร้ างใหม่เพื่อรู้ว่าจะสอน จะวิจัยอะไร
อย่างไรและจะตั้งรับกับสังคมได้
หากมองย้ อนอดีตเราทราบดีว่า มหาวิทยาลัยนั้นเกิดขึ้นมานานในยุโรปตะวันตก ช่วง
คริสต์ศตวรรษที่ 12 เพราะผลกระทบการทําสงครามครูเสดครั้งที่1 (ค.ศ. 1096-1098) ได้ เป็ นจุดเปลี่ยน
ให้ ยุโรปพัฒนาทุกด้ านรวมทั้งการศึกษา บรรดาโรงเรียนวัด (Monastery School) โรงเรียนมหาวิหาร
(Cathedral School) จึงต้ องปรับตัวให้ เข้ ากับกระแสสังคม มีการดัดแปลงหลักสูตรการศึกษาให้ ทนั สมัย
สามารถดึงดูดจํานวนนักศึกษาและคณาจารย์จากทุมมุมทั่วยุโรปเข้ ามาสู่สถานที่ดังกล่าว และอาจกล่าว
ได้ ว่า โรงเรียนมหาวิหาร จํานวนมากในอดีตนั้น ได้ กลายมาเป็ นสถาบันการศึกษาชั้นสูงหรือ
มหาวิทยาลัยในเวลาต่อมานั้นเอง ส่วนในประเทศไทยนั้นมหาวิทยาลัยกําเนิดขึ้นอย่างเป็ นทางการใน
สมัยรัชกาลที่ 4 ซึ่งเป็ นผลจากการเสด็จประพาสต่างประเทศและต้ องการปรับปรุงการศึกษาชาติ แม้ ว่า
การจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาในอดีตจะยังไม่เป็ นระเบียบแบบแผนมากนัก แต่ในรัชสมัยของ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หัวนั้น นับได้ ว่าเป็ นช่วงเวลาแห่งการริเริ่มให้ มีการจัดระบบ
การศึกษาอย่างเป็ นทางการ โดยในขณะนั้นได้ มีการจัดสถาบันการศึกษาโดยเฉพาะของพระขึ้นเพื่อเป็ น
แบบแผน และต้ นแบบสําหรับการจัดรูปแบบมหาวิทยาลัยในประเทศไทยในเวลาต่อมา ทั้งนี้ เนื่องจาก
พระองค์ได้ ทรงเข้ าพระราชหฤทัยถึงรูปแบบและวิธกี ารจัดการศึกษาระดับ มหาวิทยาลัยในยุโรปเป็ น
อย่างดีว่าเกิดจากการศึกษาของพระในคริสต์ศาสนามาก่อน จึงได้ นาํ รูปแบบและวิธกี ารดังกล่าวมาปรับ
ใช้ กบั การจัดตั้งมหาวิทยาลัยในประเทศไทยโดยนําพระในพุทธศาสนามาเป็ นแกนกลาง
ภาพจากอดีตเล่าเรื่องราวมหาวิทยาลัยเริ่มต้ นที่โบสถ์แล้ วมาเป็ นสถาบัน มีการจ่ายเงินอุดหนุน
โดยรัฐแต่กม็ คี วามเป็ นอิสระทางวิชาการ ในส่วนของการกําเนิดนั้นมีสองแบบคือการริเริ่มพัฒนาขึ้นเอง
และการได้ รับอิทธิพลมากจากยุโรป เช่นในประเทศไทยของเรา และจากอดีตการอุดมศึกษาเน้ นการ
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สอนเป็ นเรื่องใหญ่ ในยุคหลังๆ ช่วงศตวรรษที่ 20 มหาวิทยาลัยต่างมีจุดเน้ นการสอน การวิจัย และ
การบริการสังคม ซึ่งนี้ถอื ว่าเป็ นช่วงของการปฏิรปู การอุดมศึกษา
การเปลี่ยนแปลงบทบาทนี้ย่อมส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงด้ านเศรษฐกิจ การเมือง สังคมและ
วัฒนธรรม โดยปรากฏชัดเจนในช่วงกลางศตวรรษที่ 20 มีการสนับสนุนเงินแก่การศึกษาทั้งโดยตรงคือ
มอบให้ มหาวิทยาลัยและยังมีการสนับสนุนหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้ องกับการอุดมศึกษา มีการเปิ ด
มหาวิทยาลัยเปิ ด มีการขยายสาขาวิชาใหม่ๆ เพิ่มขึ้น ดังนั้นศตวรรษที่ 21 ณ ปัจจุบันที่การอุดมศึกษา
ต้ องเข้ าไปเกี่ยวข้ องกับสังคมมากขึ้น การสอน การวิจัย และการบริการวิชาการยังไม่พอจึงต้ องมีอย่าง
ภารกิจอื่นเข้ ามาเกี่ยวข้ อง (เฉกเช่นอดีตที่มีเพียงภารกิจเพียงการสอน) เช่น การประเมินและการ
รับรองคุณภาพ ซึ่งเป็ นการนําตัวสถาบันเข้ ามาเกี่ยวข้ อง ทําให้ เห็นภารกิจในภาพรวมทั้งระบบด้ วย
(McFadden Allen, 2007) เนื่องจากมหาวิทยาลัยสมัยใหม่จะเป็ นทั้งระบบเปิ ด ระบบทางไกล และมี
ระบบเก่า นักศึกษาที่เรียนจะต้ องเผชิญความแตกต่างเหล่านี้ท้งั สถาบันที่ตนเองเรียน กับที่อ่นื ซึ่งย่อม
สัมผัสได้ ถงึ ความแตกต่าง การแข่งขัน และคุณภาพ จึงปฏิเสธไม่ได้ ว่าอนาคต การรับรองคุณภาพ
(accreditation) ย่อมเป็ นหนึ่งในภารกิจของมหาวิทยาลัย
การรับรองคุณภาพ (accreditation) สําหรับในประเทศไทยไม่ได้ เป็ นเรื่องใหม่แต่อย่างใด
ตั้งแต่ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ.2545 กําหนดให้
สถาบันการศึกษามีระบบการประกันคุณภาพภายใน และให้ มสี าํ นักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (สมศ.) ทําหน้ าที่ประเมินคุณภาพภายนอกโดยประเมินผลการจัดการศึกษาของ
สถาบัน การจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาจึงต้ องได้ รับการรับรองคุณภาพจากหน่วยงานที่ดูแล
กํากับมาตรฐานการอุดมศึกษาของประเทศ เพื่อสร้ างความมั่นใจแก่สงั คมว่าสถาบันอุดมศึกษาเหล่านั้น
สามารถพัฒนาองค์ความรู้และผลิตบัณฑิตที่มีขดี ความสามารถในการแข่งขันระดับสากล ตอบสนองต่อ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศได้ ในระดับกระทรวง ได้ กาํ หนดมาตรฐานการอุดมศึกษาเพื่อใช้ เป็ น
กลไกในการกํากับมาตรฐานการจัดการศึกษาของสถาบัน และในปี พ.ศ.2552 กระทรวงศึกษาธิการมี
ประกาศเรื่องกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและประกาศแนวทางปฏิบัตติ ามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติเพื่อให้ การจัดการศึกษาเป็ นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษา
และเพื่อประกันคุณภาพของบัณฑิตในแต่ละระดับคุณวุฒิและสาขาวิชา ซึ่งมีผลให้ สถาบันอุดมศึกษาทุก
แห่งต้ องปรับหลักสูตรเพื่อให้ บัณฑิตเกิดผลลัพธ์การเรียนรู้ข้นั ตํ่าตามกรอบมาตรฐานที่กาํ หนดไว้
การอุดมศึกษาของหลายประเทศจําเป็ นต้ องใช้ การประเมินและการรับรองคุณภาพการศึกษา
เพื่อประกันว่าประชาชนทุกคน ตั้งแต่นักเรียน นิสติ นักศึกษา ครู อาจารย์ ผู้บริหารสถานศึกษา
ผู้ปกครอง ชุมชน ตลอดจนองค์กรหน่วยงานของรัฐ และเอกชน จะได้ รับผลประโยชน์จากการจัด
การศึกษาที่มคี ุณภาพ มีกระบวนการที่จะรักษาคุณภาพไว้ และปรับปรุงให้ มีมาตรฐานที่ดีข้ นึ อยู่
ตลอดเวลา ซึ่งเป็ นกระบวนการที่สาํ คัญในการสร้ าง "คน" ที่มีคุณภาพให้ แก่ประเทศชาติ
แน่นอนว่าภารกิจหลักของการอุดมศึกษาจําเป็ นจะต้ องแสวงหาดุลยภาพที่เหมาะสมของการ
พัฒนาระหว่างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจกับความเจริญงอกงามทางสังคมภายใต้ ภาวะอื่นๆ
ตลอดจนในสภาพแวดล้ อมโดยทั่วไปของสถาบัน ภารกิจจึงย่อมต้ องเปลี่ยนแปลงและให้ ทนั การณ์
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แม้ ว่าการศึกษาในโลกที่เจริญแล้ วมีการขับเคลื่อนไปในทิศทางใหม่ไปแล้ ว เราก็ต้องตระหนัก
ว่าทิศทางที่ไปนั้นได้ มีผลกระทบต่อผู้เรียนอย่างไร ผู้เรียนได้ เข้ าถึง ได้ ค้นพบ และสร้ างความรู้ด้วยวิธใี ด
เทคโนโลยีเครือข่ายและอื่นๆ ที่ลาํ้ สมัยจะต้ องนําเข้ าในเกี่ยวข้ องกับผู้เรียนหรือไม่ หากจะนําเข้ ามา
เกี่ยวข้ องจะออกแบบอย่างไรให้ สอดคล้ องกับการนําไปใช้ ในสังคมในยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ ภารกิจ
ด้ านการวิจัย การสอน การเรียนรู้จะมาสัมพันธ์กนั ด้ วยวิธกี ารใด
คําตอบของคําถามข้ างต้ นต้ องการเวลาในการศึกษาค้ นหา วิจัยและรวบรวม ซึ่งต้ องการสังคม
ให้ เข้ ามามีส่วนร่วม ห้ องสมุด วัด มหาวิทยาลัย และการวิจัยต้ องพัฒนาในทิศทางร่วมกันได้ สังคมใน
ศตวรรษที่ 21 ต้ องมีการเรียนรู้คู่เทคโนโลยี การตระหนักที่แตกต่างจากนี้ย่อมทําให้ มหาวิทยาลัยถูก
แยกออกไปจากโลกที่เป็ นอยู่แน่นอน
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