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บทนํา 
ทุกวันนี้ทุกภาคสวนในสังคมตางเต็มไปดวยการแขงขันทั้งสิ้น ทําใหรูสึกวาการแขงขันเปนสิ่งที่

สรางความกดดันในการทํางาน แตการที่ตองแขงขันกันตลอดเวลานี้เองเปนเหตใุหเกดิการพัฒนาการทํางาน
ของมนุษย ถาทํางานที่เหมือน ๆ กันทุกวนัโดยไมมกีารแขงขันเลยคงจะทําใหความตองการในการปรับปรุง
วิธีการทํางานใหไดผลผลิตมากขึ้นหรือมคีุณภาพดีขึ้นเปนไปอยางลาชา เพราะการที่ตองมีการแขงขันกันจึง
ทําใหเกิดพัฒนาการและความเจริญกาวหนาของสิ่งตาง ๆ อยางรวดเรว็ เชน การการแขงขันกันเดินทางไปยงั
ดวงจนัทรระหวางอเมริกาและรัสเซีย ทําใหมีการพัฒนาระบบสื่อสารและโทรคมนาคมอยางมาก รวมไปถึง
การปรับปรุงการจัดการศึกษาของทั้งสองประเทศนั้นดวย แตการแขงขนักันมกัจะมีคาํวา “แพ” กับ “ชนะ” 
ผูชนะจะไดรับการยกยองไดรับบําเหนจ็ รางวัล สวนผูแพยอมมีความรูสึกที่ไมดี ยิง่ถาหากตองเปนฝายแพอยู
บอย ๆ ยอมทําใหขาดความมั่นใจ ทอแทในการทํางาน บางครั้งเปนเหตใุหเกิดความอิจฉาริษยากลั่นแกลง
กัน แตคงไมมีใครปฏิเสธวาการแขงขันก็มีขอดีในเรื่องการแขงขันกันเพื่อใหไดผลผลิตที่มากขึ้นและมี
คุณภาพดีขึ้น แตถาการแขงขันนั้นกอใหเกิดความแตกแยก ขาดความสามัคคีกัน ก็จําเปนตองใชเทคนิคของ
การแขงขันบางอยางเขาชวยเพื่อขจัดความแตกแยกและขาดความสามัคคี เทคนิคของการแขงขันที่ดีนั้นไม
ควรกอใหเกิดการแบงพรรคแบงพวกหรือเกิดสภาวการณของการ “แพ” และ “ชนะ” อยางชัดเจนมาก
จนเกนิไป โดยเฉพาะอยางยิง่ในดานการจดัการศึกษา ยิ่งถามีการสรางความแตกตางจากการแขงขนัโดยใหมี
การเปรียบเทยีบกันมากเทาไร ยิ่งทําใหมผีลเสียตามมามากเทานั้น ฉะนั้นจึงตองทําใหเกิดการแขงขันที่ไม
ตองมีผูแพจะมีแตผูชนะเทานั้น 

การแขงขันที่ดทีี่สุด คือ การแขงขันกับตวัเอง หมายความวา ใหเอาการเพิ่มขึ้นทัง้ปริมาณและ
คุณภาพของการจัดการศึกษาเปนตัวช้ีวัด เชน ปนี้มีผูจบการศึกษาไดรับรางวัลวิทยานิพนธดีเดน 3 คน จาก
เดิม มี 1 คนหรือไมมีเลย เกณฑที่ใชนั้นไดมาจากความแตกตางในความสามารถของตนเอง ซ่ึงแนนอนวาวิธี
นี้ยอมไมมใีครแพ จะมีแตชนะมากหรอืชนะนอยกวาเทานั้น การแขงขันที่ดีและสามารถสรางแรงจูงใจที่
ไดผลอีกวิธีหนึ่ง คือ การแขงขันที่มีผูชนะไดหลายคนโดยไมมีผูแพ และอีกรูปแบบหนึ่งของการแขงขันที่ดี
ก็คือ การแขงขันในคนละเรื่อง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีสามารถเลือกที่จะแขงขันในเรือ่งใดเรื่อง
หนึ่งหรือตามแบบที่ตนเองตองการและถนัดได สวนรูปแบบการแขงขันที่ไมควรทําเลย คือ การแขงขันอยาง
เอาเปนเอาตายถาไมไดตามเปาประสงคแลวตองไดรับโทษหรือมีผูไดรับความเสียหายเกดิขึ้น และการ
แขงขันที่กอผลเสียมากกวาผลดีอีกอยางกค็ือ การแขงขันกันที่มกีารจดัลําดับ ตางฝายมุงหวังเพื่อที่จะไมเปน
อันดับสุดทาย โดยที่ไมสนใจวาตนเองจะมีผลงานที่ดีมากนอยเพียงใดขอเพียงไมอยูในลําดับสุดทายเทานัน้ 
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และเครงเครียดกับการที่ไมยอมไดช่ือวามีผลงานอยูดันดบัทาย ๆ อยางไรก็ตามการแขงขันที่ดีจะมปีระโยชน
และจะชวยสรางความเจริญกาวหนาใหกบัองคกร สังคม และประเทศชาติได 

สําหรับการจัดการศึกษาระดบับัณฑิตศึกษานั้นโดยทัว่ไปหมายถึง ระดับปริญญาโท และปริญญา
เอก แตอยางไรก็ตามไดมีโปรแกรมหรือหลักสูตรประกาศนียบัตรบณัฑิต และ ประกาศนียบัตรบัณฑิต
ช้ันสูงรวมอยูดวย ถือวาเปนการจัดการศึกษาที่สูงกวาปริญญาตรี ซ่ึงมีความแตกตางจากระดับปริญญาตรี
และต่ํากวาในหลาย ๆ ประการ เชน เปาหมายของการผลิต กระบวนการรับสมคัรและการคัดเลือก การ
จัดการเรียนการสอน การจบการศึกษา และ การบริหารจดัการ เปนตน การแขงขันในการจัดการศกึษาระดับ
บัณฑิตศึกษาซึ่งเปนการจัดการศึกษาระดบัสูง จึงควรเปนการแขงขันที่นําความเจริญกาวหนามาสู
มหาวิทยาลัย สังคม และประเทศชาติโดยรวม ควรเปนการแขงขันเพือ่ใหมีคุณภาพมากขึ้น ไมใชเพียงเพื่อให
มีปริมาณมากเทานั้น โดยเนนใหมีการแขงขันกับตนเองเปนสําคัญ และเนนความสามารถพิเศษที่มีความ
เปนอัตลักษณที่มหาวิทยาลัยสามารถทําไดดีกวาผูอ่ืนในเรื่องตาง ๆ ดังนี้ 
 
เปาหมายของบัณฑิตศึกษา 
 บัณฑิตศึกษามีเปาหมายเพือ่ผลิตกําลังคนระดับสูงที่มีความสามารถ เปนผูนําทางวชิาการ มีความคิด 
และสรางสิ่งใหม ๆ ใหเกดิขึ้นเปนสําคัญ นอกจากนี้อาจกําหนดเปาหมายเฉพาะลงไปอีกในแตละสาขาวิชา
ไดอีก เชน มจีุดประสงคในการสรางความเชี่ยวชาญ หรือความชํานาญเฉพาะดานใหกับผูเรียนมากขึ้นดวยก็
ไดแต อยา คิดวาบัณฑิตศึกษามีจุดมุงหมายสําคัญเพื่อตองการสรางงานวจิัยหรือผลผลิตทางเทคโนโลยีที่เปน
นวัตกรรมเปนสําคัญ บัณฑิตศึกษามีเปาหมายเพื่อตองการ “สรางคนที่มีคุณภาพ” ดังนัน้จึงไมควรทําบัณฑิต
วิทยาลัยใหเปนเหมือนสถาบันวิจยั และมหาวิทยาลัยเองตองไมฝากความหวังดานงานวิจยัไวกับ
บัณฑิตศึกษาเทานั้น มหาวทิยาลัยเปนแหลงผลิตผูทรงความรูและปญญา (Scholars) สําหรับคนรุนตอ ๆ ไป 
ดวยการสืบสานความรูจากคนรุนหนึ่งไปสูอีกรุนหนึ่งโดยใชองคความรูที่พวกเขาสรางขึ้นและใชองคความรู
นี้เปนตวักลางสําหรับที่ใชสืบทอดจากรุนหนึ่งสูอีกรุนหนึ่ง องคความรูนั้นเกิดจากการศึกษาอยางลุมลึกใน
ระดับบัณฑิตศึกษา โดยเฉพาะระดับ ดษุฎีบัณฑิต หรือ ปริญญาเอก เพราะการศึกษาในระดับนี้จะให
ความสําคัญกับการคนพบองคความรูใหมที่สรางขึ้นไดอยางตลอดเวลา และอาจารยก็สามารถนําความรูที่
คนพบใหม ๆ ถายทอดแกศษิยรุนตอ ๆ ไปดวย องคความรูนี้จะไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่องโดยอาจารยที่
สอนในระดับบัณฑิตศึกษาและเปนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธในระดบับัณฑิตศึกษาจะเปนตัวกลางที่ดีใน
การถายทอดองคความรูที่สรางขึ้น มหาวิทยาลัยแตละแหงควรตองมีองคความรูที่สรางขึ้นมาเองและเปน
เจาขององคความรูนั้นเพราะนอกจากจะสรางชื่อเสียงใหมหาวิทยาลัยแลวจะทําใหอาจารยเหลานัน้มีความรู
กาวหนาอยูเสมอ ไมถดถอยแตกลับเพิม่พูนตลอดเวลา ดังนั้น เปาหมายของการจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา คือ ตองมีการจัดการศกึษาระดับปริญญาเอก หรือ ดุษฎีบณัฑิตใหได และเปาหมายหรือ
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เงื่อนไขนี้ไมสามารถทดแทนไดดวยมาตรการอยางอื่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีไดดาํเนินการจัด
การศึกษาระดบัปริญญาเอกแลว จึงถือเปนการเริ่มตนที่ด ี
 
กระบวนการรับสมัครและการคัดเลือก 
 แนวความคิด เร่ือง การศึกษาสําหรับทุกคน (Education for All) ไมควรนํามาใชกับการศึกษาระดบั
บัณฑิตศึกษาอยางครบถวน ตองมีขอจํากัดบางประการสําหรับคนที่เหมาะสมเทานั้นที่จะสามารถใหเขา
ศึกษาตอระดบับัณฑิตศึกษาได แตในขณะเดียวกนักระบวนการคัดเลือกจําเปนตองพิจารณาในหลาย ๆ 
ปจจัย เชนความตองการและความจําเปนในการพัฒนากําลังคนของหนวยงานหรือของสังคมในบาง
สาขาวิชาเปนตน ความยืดหยุนในดานคุณสมบัติของผูเขาศึกษาตามความเหมาะสมเพื่อใหสอดคลองกับ
นโยบายระดับชาติมีความสําคัญไมนอยกวาการพยายาม “สรางคนที่มีคุณภาพ” ตามเปาหมายของ
บัณฑิตศึกษาซึ่งมักจะมี “ปริมาณ” ไมมากเพียงพอกับความตองการอยูเสมอ ทําใหตองรับผูที่มีคุณสมบัติไม
ครบถวนเขาศึกษาอยูบอย ๆ 
 ในการรับสมคัรและคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในระดับบณัฑิตศึกษานัน้ บัณฑติวิทยาลัยจําเปนตองมี
กระบวนการและเกณฑสําหรับการคัดเลือกที่จะสามารถไดบุคคลที่มี กําลังกาย กําลังทรัพย และกาํลังปญญา
ถึงระดับที่จะสามารถศึกษาในระดบับัณฑติศึกษาไดจนสําเร็จ เชน มีรางกายแข็งแรงสมบูรณ มีฐานะการเงนิ
ดี และมีความสามารถทางปญญาในการเรยีนรูไดดี ซ่ึงไดแกความสามารถทางภาษา การคํานวณ และการ
วิเคราะห มหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกาสวนมากจะใชบคุคลรับรอง และตองแสดงฐานะการเงินรวมทั้งใช
ขอสอบ GRE (Graduate Record Examination) สําหรับผูที่จะเขาศึกษาตอในระดับบัณฑิตศึกษา รวมทั้งมี
ขอสอบที่วัดความรูความสามารถในวิชาชพีเฉพาะดานอกีเชน GMAT (Graduate Management Admission 
Test) สําหรับผูจะเขาศึกษาในสาขาวิชาทางดานบริหารธรุกิจและการจดัการ ขอสอบ LSAT (Law School 
Admission Test) สําหรับผูจะเรียนกฎหมาย ขอสอบ MCAT (Medical College Admission Test) สําหรับ
ผูเรียนแพทยศาสตร ขอสอบ DAT (Dental Admission Test) สําหรับผูเรียนทันตแพทย และขอสอบ VAT 
(Veterinary Aptitude Test) สําหรับผูเรียนสัตวแพทย เปนตน นอกจากนี้ยังมกีระบวนการรับสมัครและ
คัดเลือกผูเรียนอื่น ๆอีก เชน การใหผูที่เรียนไดคะแนนสูง ๆ ในระดับปริญญาตรีไดเขาศึกษาตอในระดับ
บัณฑิตศึกษาเลยโดยไมตองผานกระบวนการสอบคัดเลือก การที่มีการกําหนดคุณสมบัตแิละความรู 
(Requirements) ในลักษณะตาง ๆ ดังกลาวขางตน แสดงใหเห็นวาเปนความจําเปนอยางยิ่งในการคัดเลือกคน
ที่มีคุณสมบัติเฉพาะและเหมาะสมกับการเรียนระดับบณัฑิตศึกษาในแตละสาขาวิชา สําหรับมหาวทิยาลัยที่มี
ช่ือเสียงเปนทีรู่จัก มีคนตองการเขาเรียนมากจะสามารถคัดเลือกไดผูเรียนที่มีคุณสมบัติดี ซ่ึงจะสงผลใหการ
จัดการเรียนการสอนมีคุณภาพไปดวย เนื่องจากผูเรียนทีม่ีคุณภาพดีถือเปนองคประกอบสําคัญอยางหนึ่งของ
การจัดการศกึษาที่มีคุณภาพ  
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 ในกรณีของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ซ่ึงเปดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษามาไม
นานนัก การที่จะไดผูเรียนที่มีคุณภาพดีนัน้ ควรตองทบทวนดวูาเกณฑที่ใชในการคัดเลือกเปนอยางไร มี
จํานวนผูสมัครเขาเรียนเทาไร สาขาวิชาใดมีผูสมัครเขาเรียนมาก มีระดบัการแขงขันของผูสมัครเขาเรียนมาก
นอยแคไหน ส่ิงเหลานี้เปนขอมูลเบื้องตนที่ แสดงใหเหน็คุณภาพของผูเขาศึกษา และถาเชื่อวาไมสามารถจัด
การศึกษาที่มีคณุภาพไดใหยตุิการจัดการศกึษาในสาขาวชิานั้นกอน เพราะถายังดําเนินการตอไปจะเกิด
ผลเสียในระยะยาวได และที่สําคัญมากคือ การศึกษาระดับบณัฑิตศกึษา ไมใช มีไวสําหรับคนทกุคน แตเปน
การศึกษาสําหรับคนที่มีคุณภาพสูงและมคีวามพรอมทีจ่ะเรียนไดเทานั้น 
 
การจัดการเรียนการสอน 
 การจัดการศกึษาระดับนี้ควรลดขอดอยที่เกดิจากการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีใหได เชน การ
สอนที่เนนการถายทอดความรูจากผูสอน ผูเรียนไมสันทัดในการแสวงหาความรูดวยตนเอง ไมสามารถ
ทํางานรวมกนัเปนทีมไดดี และมีทัศนะ รสนิยมและความเขาใจในการใชชีวิตและการทํางาน ที่ขัดกับหลัก
ศีลธรรมอันดีงาม เปนตน รูปแบบการจัดการศึกษาระดับนี้ควรมีความหลากหลาย และ พยายามสราง
ลักษณะของนกัวิชาการและวิชาชีพช้ันสูงใหเกิดขึ้นกับผูเรียนใหได ผูเรียนในระดบับัณฑิตศึกษาควรมีวุฒิ
ภาวะและแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์มากพอที่จะเรียนรูดวยตนเองหรือกับเทคโนโลยีที่ชวยการเรียนได พึงระลึก
เสมอวา ผูเรียนไมจําเปนตองเรียนรูทุกอยางในมหาวิทยาลัย กิจกรรมภายนอกมหาวทิยาลัย และการศึกษาดู
งาน การเสนอผลงานทางวิชาการในตางประเทศ รวมทั้งการใชทรัพยากรภายนอกมหาวิทยาลัยเปนสิ่งที่มี
ประโยชนในการเรียนรู สามารถเพิ่มคุณภาพของการเรยีนการสอนไดดี เนื่องจาก ความเปนสากล การมี
มาตรฐาน การมีคุณภาพ การแขงขัน และศกัยภาพของการแขงขัน เปนเรื่องที่มีความเกี่ยวของกัน ถาพิจารณา
อยางลึกซึ้งจะพบวา คุณภาพ มาตรฐาน และความเปนสากลนั้น เปนฐานที่สําคัญของการแขงขัน หรือการ
เสริมสรางศักยภาพของการแขงขัน ประเด็นสําคัญที่ตามมาคือ ตองมีอาจารยที่มีความรูความสามารถในการ
สอนอยางเปนสากล มีมาตรฐานทางวิชาการและสามารถจัดการเรียนการสอนไดอยางมีคุณภาพ สามารถ
เรียนรูไปพรอม ๆ กับผูเรียน หรือควบคูกับผูเรียนได เปนผูที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณมากพอที่จะ
สามารถควบคุมการทําวิทยานิพนธใหไดมาตรฐานเปนทีย่อมรับได ดังจะเห็นไดจากการกําหนดเกณฑ
มาตรฐานการจัดการศึกษาของกระทรวงศกึษาธิการ ซ่ึงเปนมาตรการที่ตองการใหการจัดการศึกษาทั้งระบบ
มีคุณภาพ มหาวิทยาลัยควรดําเนินการโดยเพิ่มจํานวนอาจารยที่มีคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก และ
อาจารยที่มีตําแหนงวิชาการในระดบับัณฑติศึกษาใหมากขึ้น ดังนั้นการสรรหาและการพัฒนาอาจารยระดับ
บัณฑิตศึกษาจงึเปนภารกจิสําคัญของมหาวทิยาลัยที่ตองดาํเนินการอยางเรงดวนเพื่อความสามารถในการ
แขงขัน มหาวิทยาลัยที่มเีงนิทุนมากสามารถสรางอาคาร ส่ิงกอสราง และหาสิ่งอํานวยความสะดวกในการ
เรียนการสอนที่ทันสมัยไดอยางมากมาย แตมีปญหาในการสรางอาจารยที่มีคุณภาพ ถึงแมจะมีเงนิมากก็ตาม 
ก็ยังยากมากทีจ่ะสรางอาจารยที่มีคุณภาพได การใชเงินไปซื้อตัวอาจารยที่มีช่ือเสยีงมาไมใชการพัฒนาที่
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ยั่งยืน มหาวทิยาลัยตองมีกลไกสําหรับการพัฒนาอาจารยของตนเองที่เขมแข็ง การแขงขันในมหาวิทยาลัย
นั้นไมใชแขงขันกันดวยปจจัยที่เงินซื้อได แตเปนคณุภาพของอาจารยที่มีความสามารถในการสอน วิจยั และ
มีผลงานวิจัยทีส่รางองคความรูที่เกิดประโยชนแกมวลมนุษยชาต ิ มหาวิทยาลัยที่มีช่ือเสียงเพราะมอีาจารยที่
มีคุณภาพ ไมใชมีอาคารสวย ๆ และพื้นที่กวางใหญ ดังนัน้ ในมหาวิทยาลัย “อาจารยมีความสําคัญท่ีสุด”  
 
การจบการศึกษา 
 ผูจะจบการศกึษาควรตองไดรับการประกันวาเปนผูมีคุณภาพ ไดรับการตรวจสอบใหแนใจวาเปนผู
ที่มีคุณสมบัติที่พึงประสงคของหลักสูตร ของมหาวิทยาลัย และของสังคมเปนตน บณัฑิตวิทยาลัยไมควรทํา
หนาที่เปนเพียงคณะกรรมการตรวจสอบความรูผูจบการศึกษาเทานัน้ ตองสรางกลไกใหสังคมมั่นใจวา ผูจบ
การศึกษามีคณุภาพตามที่กาํหนดไว เชน มีการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) มีการสอบวัด
ความรูภาษาตางประเทศ และความรูทางดานคอมพิวเตอร เปนตน นอกจากนีก้ารทีจ่ะไดขอมูลคุณภาพของ
ผูสําเร็จการศึกษามหาวิทยาลยัตองศึกษาติดตามผลผูสําเร็จการศึกษา (Follow-up Study) อยางตอเนือ่งเพื่อจะ
ไดรับทราบถึงคุณภาพของผูจบการศึกษาวามีจุดออนและจุดแข็งเรื่องอะไรเพื่อนํามาปรับปรุงการจัดการ
เรียนการสอนตอไป 
 สิ่งสําคัญประการหนึ่งที่บัณฑิตวิทยาลัยไทยใหความสําคัญนอย คือ การสรางเครือขายระหวางนักศึกษาปจจุบัน
และศิษยเกา และยกยองเชิดชูผูจบการศึกษาจากบัณฑิตวิทยาลัยแลวไปสรางชื่อเสียง หรือประสบความสําเร็จในชีวิตและ
หนาที่การงาน เพราะศิษยเกาเหลานี้จะชวยเปนกระบอกเสียง และสรางความนาเชื่อถือใหกับสังคม ประการที่สองไดแก 
การสรางความรูสึกใหผูเรียนขณะเรียน รวมทั้งเมื่อจบการศึกษาไปแลววาเขาเปนนักศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัยดวย นักศึกษา
สวนมากจะคิดวาตนเองเปนนักศึกษาของคณะวิชาที่ตนเองเรียนมากกวาเปนนักศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย สําหรับประการที่
สามนั้นบัณฑิตวิทยาลัยเกือบทุกแหงไดดําเนินการบางแลวคือ การจัดเตรียมแหลงเผยแพรผลงานวิจัยในรูปของ
วารสารวิชาการที่ไดมาตรฐาน หรือกิจกรรมทางวิชาการที่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาตองมีกอนที่จะจบการศึกษาตาม
หลักสูตร การดําเนินการดานวารสารวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานวิจัยของนักศึกษานั้นยิ่งมีภาวะของการแขงขันที่สูง
มาก เพราะเกือบทุกมหาวิทยาลัยตางก็มีวารสารวิชาการของตนเอง การทําใหวารสารวิชาการมีคุณภาพเปนที่ยอมรับ หรือ มี 
Impact Factor (IF)* เปนอีกภารกิจที่บัณฑิตวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยตองรวมกันสรางขึ้นใหได 
* The impact factor for a journal is calculated based on a three-year period, and can be considered to be 
the average number of times published papers are cited up to two years after publication.  For example, 
the impact factor 2007 for a journal would be calculated as follows:  
A = the number of times articles published in 2005-6 were cited in indexed journals during 2007 
B = the number of articles, reviews, proceedings or notes published in 2005-6 
Impact Factor 2007 = A/B 
(Note that the impact factor 2006 will be actually published in 2007, because it could not be calculated 
until all of the 2007 publications had been received.  Impact factor 2007 will be published in 2008)  
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การบริหารจัดการ 
 ระบบการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษานั้นอาจกลาวไดวามี 2 ระบบใหญ ๆในโลกนี้ ระบบแรก 
คือ ระบบ ที่มีคณะบณัฑิตวิทยาลัย หรือ Graduate School มีฐานะเปนคณะวิชาหนึ่ง เปนระบบที่นิยมใน
มหาวิทยาลัยของสหรัฐอเมริกา และประเทศที่จัดการศกึษาแบบสหรัฐอเมริกา โดยเฉพาะประเทศไทย สวน
ระบบที่สอง คือระบบที่บริหารโดยคณะกรรมการเปนระบบที่นิยมใชกันในประเทศอังกฤษ และประเทศใน
ภาคพื้นยุโรปตะวนัตก รวมท้ังประเทศออสเตรเลีย ในระบบนี้คณะกรรมการจะมาจากบุคคลในคณะวิชา
หรือจากหนวยงานตาง ๆ ที่แตงตั้งขึ้นทําหนาที่คลายกับบัณฑิตวิทยาลัย คณะกรรมการไมมีบุคลากรของ
ตนเอง จะใชบคุคลากรในหนวยงานที่เกี่ยวของมาดําเนนิงาน และมีผูทรงคุณวุฒิรวมเปนกรรมการดวย 
 การจัดตั้งบณัฑิตวิทยาลัยทีม่ีฐานะเปนคณะหนึ่งนัน้เริม่ครั้งแรกในประเทศสหรัฐอเมริกา และ
มหาวิทยาลัย จอหน ฮอปกิ้นส ไดช่ือวาเปนมหาวิทยาลัยแรกทีเ่ร่ิมมีหนวยงานนี้ขึ้นมาจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา การจัดการศึกษาแบบนี้เชื่อวามีสวนทําใหการศึกษาวจิัยและการพัฒนาของประเทศ
สหรัฐอเมริกาเจริญรุดหนาไปมาก จนปจจบุันนี้ประเทศในยุโรป โดยเฉพาะประเทศอังกฤษ ไดหนัมาจัดตั้ง
บัณฑิตวิทยาลยัและมกีารบริหารจัดการบณัฑิตศึกษาแบบสหรัฐอเมริกาแลว ดังนัน้มหาวิทยาลัยที่มี
โครงสรางที่มีบัณฑิตวิทยาลยันั้นถาบณัฑติวิทยาลัยสามารถทําหนาที่ไดสมกับบทบาทอยางถูกตองจะ
เอื้ออํานวยใหการวิจยัและการพัฒนาเพื่อสรางความเจริญมั่นคงใหกับสังคม และประเทศไดอยางแนนอน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีมีการบริหารจัดการบัณฑิตศึกษาโดยมีบัณฑิตวิทยาลัย ซ่ึงมีฐานะเปนคณะ 
และไดดําเนนิการมาตามหนทางที่ไดรับความสําเร็จมาแลว 
 การบริหารจัดการศึกษาในภาวะการแขงขนันั้นแตกตางจากเดิมทีเ่ปนสถาบันการศึกษาของรัฐ
ผูกขาด มีจํานวนสถานศึกษานอย มีผูตองการเรียนมาก ไมมีความรูสึกตองแขงขัน และไมตองคิดถึงความ
คุมคาและคุมทุน ในปจจุบนัสถานการณตรงขาม มีสถานศึกษาใหผูเรียนไดเลือกมากขึ้น ผูมาสมัครเรียนใน
แตละมหาวิทยาลัยเร่ิมลดลง เพราะปริมาณผูเรียนไมเพิม่ขึ้นแตจํานวนสถานศึกษาเพิ่มขึ้น รัฐบาลไมอุดหนนุ
การศึกษาระดบับัณฑิตศึกษาเหมือนเคย มหาวิทยาลัยตองรับผิดชอบภาระคาใชจายและรายไดเอง ผูบริหาร
จึงตองคิดเรื่อง ความคุมทุน ความคุมคา มีการดําเนนิการดวยนโยบายเชิงรุก และเชิงลุย พยายามสรางความ
พอใจใหผูเรียนที่ถูกเรียกวา ลูกคา โดยมีความยดืหยุนมากมายในการเขาเรียน เนน ลูกคามากอน หรือ ลูกคา
สําคัญที่สุด มีการใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อลดคาใชจาย เพิ่มความพอใจใหลูกคา เพื่อจะไดม ีเงิน หรือ
กําไร สําหรับทํากิจกรรมตาง ๆ ตอไป จะเห็นไดวาการบริหารจัดการเชิงธุรกิจ เขามาแทรกซึมในวงการ
ศึกษาอยางมาก ไมวาจะพึงพอใจกับการบริหารเชิงธุรกิจแบบนี้หรือไมก็ตาม มหาวิทยาลัยเล็กหรือใหญ ของ
รัฐหรือของเอกชน ในประเทศหรือตางประเทศ ตางหนัมาใชวิธีการบริหารจัดการแบบนี้ทั่วไปหมด การ
แขงขันจึงมีมากเพื่อหาลูกคามาเรียน กจิกรรมแฝงหาลูกคาจึงเกิดขึ้นมาก เชน การสัมมนาทางวิชาการ การ
ประชุมทางวิชาการ และการจัดนิทรรศการการศึกษาตาง ๆ มีมหาวิทยาลัยมาแสดงผลงานของตนและ
เปดรับการสมัครเรียน มีทั้งมหาวิทยาลัยทัง้ในประเทศและตางประเทศ การแขงกันแยงลูกคาจึงรุนแรงมาก 
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เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่อง “การจัดการศึกษาระดบับัณฑิตศึกษาภายใตภาวะการแขงขัน” 
ณ หองบัวทิพย 1 ศูนยศิลปวัฒนธรรมกาญจนาภิเษก ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี วนัท่ี 8 ตุลาคม 2550 
โดย รองศาสตราจารย ดร. กฤษมันต วัฒนาณรงค 

เพราะนอกจากจะแขงขันกบัมหาวิทยาลัยในประเทศแลวยังตองแขงขันกับตางประเทศอีกดวย บัณฑิต
วิทยาลัยในภาวะการแขงขันจึงไมสามารถจะทําหนาที่เปนเสมือนแคหนวยงานธุรการของการจัดการศึกษา
เทานั้น แตตองทําหนาที่ เชิงรุก เชิงลุย สนับสนุน สรางความรวมมือกับชุมชน สรางเครือขายระหวาง
มหาวิทยาลัยทัง้ในประเทศและตางประเทศ รวมทั้งชวยหาลูกคา และตองไมทิ้งภารกิจการตรวจสอบใหการ
เรียนการสอนมีคุณภาพสูงสดุ และผูจบการศึกษามีคุณสมบัติครบถวนตรงตามที่กําหนดไว 

ภายใตภาวะของการแขงขันการจัดการศกึษาระดับบณัฑติศึกษาที่มีคูแขงที่เปนทั้งมหาวิทยาลัยของ
รัฐและทั้งของเอกชนรวมทั้งมหาวิทยาลัยภายในประเทศและตางประเทศอยางที่เปนอยูในปจจุบันนี้ เปน
ภาวะที่มีการแขงขันรุนแรงมาก ดังนัน้มหาวิทยาลัยและบัณฑติวิทยาลัยตองกําหนดทิศทางรวมกนัในการ
พัฒนาบัณฑิตศึกษา โดยทําการวิเคราะหหาจุดแข็ง จุดออน โอกาส และสิ่งที่จะมาคุกคามการจัดการศึกษา
ของบัณฑิตวิทยาลัย แลวกําหนดเปนแผนยทุธศาสตรของการพัฒนาบณัฑิตศึกษาตอไป 
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