ความเปนของมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ : อดีตถึงปจจุบัน
๑. ความนํา
มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐที่กําลังกลาวถึงกันอยูในขณะนี้มี ๒ ประเภท ประเภทแรก
เปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐตั้งแตแรกตั้ง อีกประเภทหนึ่งเปนการพัฒนาจากมหาวิทยาลัยที่เป น
สวนราชการและไดมีการเรียกกันอยูหลายคํา เชน มหาวิทยาลัยของรัฐนอกระบบราชการ มหาวิทยาลัย
นอกระบบ มหาวิทยาลัยอิสระ มหาวิทยาลัยในกํากับ มหาวิทยาลัยในกํากับรัฐบาล มหาวิทยาลัยในกํากับ
ของรัฐบาล เปนตน ไมวาจะเรียกวาอะไรก็ตาม ความหมายสั้นๆ ก็คือ เปนมหาวิทยาลัยของรัฐที่มิใชสวน
ราชการที่ ส ามารถพั ฒ นาระบบบริ ห ารเป น ของตนเองที่ ส อดคล อ งกั บ ปรั ช ญาและจุ ด มุ ง หมายของ
มหาวิทยาลัย มีความเบ็ดเสร็จในตัว ลักษณะเชนนี้ ตรงกับคําวา "Autonomy" ซึ่ง Autonomy นั้น มิได
หมายความวาเปนอิสระ (independence) โดยไมตองถูกกํากับและตรวจสอบโดยกลไกของรัฐ
๒. จุดเริ่มตนของมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ
๒.๑ การสัมมนาที่จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ความคิดที่จะพัฒนาระบบบริหารมหาวิทยาลัยของรัฐ โดยการนํามหาวิทยาลัยออกนอก
ระบบราชการ ไดเริ่มขึ้นเมื่อป พ.ศ.๒๕๐๗ คือ ไดมีการจัดสัมมนาเรื่องปญหาและบทบาทของมหาวิทยาลัย
ในประเทศไทย ที่คณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ในการสัมมนาครั้งนี้ ไดมีการพิจารณาปญหา
การบริ หารมหาวิท ยาลั ยในแง มุ มต างๆ ซึ่ง ได โยงไปสูค วามคิดที่ว ามหาวิทยาลัยควรจะออกจากระบบ
ราชการ
๒.๒ การสัมมนาที่สวางคนิวาส
จากการสัมมนาเมื่อป พ.ศ. ๒๕๐๗ ที่คณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ไดสงผล
ใหมีก ารสัม มนาที่ส วางคนิว าส จัง หวัด สมุท รปราการอีก ๓ ครั้ง คือ ในป พ.ศ.๒๕๐๙ ๒๕๑๐ และ
๒๕๑๓ โดยสํานักงานสภาการศึกษาแหงชาติ โดยเฉพาะในการสัมมนาครั้งที่ ๓ ไดมีการหยิบยกเอา
เรื ่อ งมหาวิท ยาลัย ในกํ า กับ มาพิจ ารณาอยา งละเอีย ดถี ่ถ ว น แลว ประมวลสรุป ขอ คิด เห็น เสนอ
คณะรัฐมนตรี ซึ่งคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ ๒๕๑๔ ไดลงมติเห็นชอบในหลักการ และมอบ
ใหสภาการศึกษาแหงชาติ จัดทํารายละเอียดพรอมทั้งยกรางพระราชบัญญัติที่จะใหเปนไปตามแนวคิด
ดั ง กล า ว เมื่ อ แล ว เสร็ จ สภาการศึ ก ษาแห ง ชาติ ไ ด นํ าเสนอสภาบริ ห ารคณะปฏิ วั ติ พิ จ ารณาผ า นสํ า นั ก
นายกรัฐมนตรีในป พ.ศ. ๒๕๑๕ ซึ่งสํานักนายกรัฐมนตรีเห็นวา เรื่องดังกลาวมีผลเปลี่ยนแปลงการบริหาร
และสถานะของมหาวิ ท ยาลั ย จากที่ เ ป น อยู ใ นป จ จุ บั น จึ ง ได ส ง เรื่ อ งให ม หาวิ ท ยาลั ย ต า งๆ พิ จ ารณา
รายละเอียด พรอมทั้งเสนอความเห็นและขอสังเกตตางๆ เพื่อที่สํานักนายกรัฐมนตรีจะไดประมวลเสนอ
สภาบริหารคณะปฏิวัติตอไป ผลการพิจารณาปรากฏวา มหาวิทยาลัยสวนใหญไมเห็นดวย และคณะปฏิวัติ
ยังไมพรอมที่จะใหการดําเนินการปรับปรุงการบริหารมหาวิทยาลัยตามแนวทางดังกลาว เรื่องจึงชะงักลง
-----------------------มหาวิทยาลัยในที่นี้ หมายถึง สถาบันอุดมศึกษาของรัฐสังกัดสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ซึ่งมีทั้ง "มหาวิทยาลัย"
และ "สถาบัน"

๒
๒.๓ การปฏิรูปการศึกษาใน พ.ศ. ๒๕๑๗
แนวคิดเรื่องมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐบาลไดรับการรื้อฟนขึ้นมาพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง
เมื่อมีการแตงตั้งคณะกรรมการวางพื้นฐานเพื่อการปฏิรูปการศึกษาในป พ.ศ. ๒๕๑๗ แตคณะกรรมการ
คิดวาตองการเวลาสรางความพรอมทั้งทางดานรัฐบาลและมหาวิทยาลัย จึงมุงสรางระบบอุดมศึกษาที่เปน
สว นของระบบราชการ แต ให มีเ อกภาพในการบริ หาร มี ค วามเป นอิ สระในการดํา เนิ น งาน และมี การ
ประสานงานระหวางสถาบันอุดมศึกษาใหดีขึ้น รวมทั้งมีการเสนอใหจัดกลุมสถาบันอุดมศึกษาใหม พัฒนา
ตลาดวิชาและดําเนินการใหสถาบันอุดมศึกษาเปนระบบอิสระไมเปนสวนราชการในระยะตนแผนพัฒนา
การศึกษาแหงชาติ ฉบับที่ ๕ แตความคิดดังกลาวมิไดบรรลุผล
หลังจากนั้น ก็มิไดมีความพยายามใดๆ ที่เปนรูปธรรมอีก นอกจากมีการประชุมสัมมนา
กันอีกหลายครั้ง ในแตละครั้งไดหยิบยกเรื่องความเปนอิสระของมหาวิทยาลัยขึ้นมาวิพากษวิจารณ ซึ่งได
สงผลใหมีการปรับปรุงแกไข กฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑตางๆ เพื่อใหมหาวิทยาลัยมีความเปนอิสระ
และคลองตัวในการบริหารงานภายในมากกวาสวนราชการอื่น แตอยางไรก็ตาม ก็ยังมิไดทําใหมหาวิทยาลัย
มีความเปนอิสระตามลักษณะความจําเปนและความเหมาะสมของสถาบันวิชาการ
๓. ความตอเนื่องของนโยบายในการพัฒนาความเปนอิสระ
๓.๑ แผนอุดมศึกษาระยะยาว (พ.ศ. ๒๕๓๓-๒๕๔๗)
ทบวงมหาวิทยาลัยไดริเริ่มโครงการจัดทําแผนอุดมศึกษาระยะยาว ๑๕ ป (พ.ศ. ๒๕๓๓ ๒๕๔๗) ขึ้นในป พ.ศ. ๒๕๓๐ โดยมุงหวังใหการจัดทําแผนอุดมศึกษาระยะยาวดังกลาวมีลักษณะเปนแผน
รุกไปสูอนาคตโดยมีฐานอยูบนขอมูลการวิจัยเชิงนโยบายเกี่ยวกับสถานการณและความเปลี่ยนแปลง
ดานตางๆ ของประเทศ ตลอดจนเปนแผนที่ไวตอการปรับตัวและมีกลไกการติดตามประเมินผลอยาง
ตอเนื่อง แผนดังกลาวไดมีขอเสนอแนะตอรัฐบาลขอหนึ่งในหกขอ คือ "รัฐบาลพึงใหการสนับสนุนการ
ปฏิรูปความสัมพันธระหวางสถาบันอุดมศึกษาระดับปริญญากับรัฐ โดยพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาของรัฐใน
สังกัดทบวงมหาวิทยาลัยที่มีอยูแลวใหมีความเปนอิสระ คลองตัว มีประสิทธิภาพและสามารถบรรลุความเปน
เลิศทางวิชาการ โดยปรับเปลี่ยนไปเปนมหาวิทยาลัยที่ไมเปนสวนราชการ สวนสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่จะ
จัดตั้งใหมใหมฐี านะและรูปแบบเปนมหาวิทยาลัยของรัฐที่ไมเปนสวนราชการตั้งแตแรกตั้ง"
๓.๒ การนํามหาวิทยาลัยออกนอกระบบราชการในชวงแผนอุดมศึกษาระยะยาว
ในป พ.ศ.๒๕๓๔ รัฐบาลในสมัยของ นายอานันท ปนยารชุน เปนนายกรัฐมนตรี ไดมี
นโยบายที่จะพัฒนาระบบบริหารสถาบันอุดมศึกษาของรัฐใหมีความเปนอิสระ คลองตัว มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลมากขึ้น โดยไดกําหนดแนวทางไว ๒ แนวทาง แนวทางหนึ่ง คือ แกไขพระราชบัญญัติ จัดตั้ง
มหาวิทยาลัยใหมีสถานภาพเปนมหาวิทยาลัยที่มิใชสวนราชการ ในครั้งนี้มีมหาวิทยาลัยยืนยันที่จะออกนอก
ระบบราชการและไดเสนอรางพระราชบัญญัติตอคณะรัฐมนตรีจํานวน ๑๖ แหง (จากจํานวน ๒๐ แหง)
คณะรัฐมนตรีไดนํารางพระราชบัญญัติทั้ง ๑๖ ฉบับ เสนอสภานิติบัญญัติแหงชาติ และในการพิจารณาวาระ
ที่ ๒ และ ๓ ไดรับการบรรจุเปนระเบียบวาระการประชุมสภานิติบัญญัติแหงชาติในวันที่ ๒๐ มีนาคม

๓
๒๕๓๕ แตไมไดรับการพิจารณา เนื่องจากสภานิติบัญญัติแหงชาติเห็นวาพระราชบัญญัติดังกลาว เปนเรื่อง
สําคัญที่จะตองพิจารณากันอยางรอบคอบ จึงมีมติใหเลื่อนการพิจารณาออกไป และโดยที่สภานิติบัญญัติ
แหงชาติไดหมดอายุลง จึงทําใหรางพระราชบัญญัติตกไป
การนํามหาวิทยาลัย/สถาบันออกจากระบบราชการในครั้งนี้ กลุมบุคคลที่ไมเห็นดวยได
แสดงออกในรูปแบบตางๆ เชน ทําหนังสือคัดคานการออกนอกระบบไปยังผูบริหารระดับสูงของประเทศ
การชุมนุมประทวง และการใหความคิดเห็นทางสื่อสิ่งพิมพโดยเฉพาะในชวงที่รางพระราชบัญญัติอยู
ระหวางการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแหงชาติกระแสคัดคานจากบุคคลตางๆ ทั้งภายในมหาวิทยาลัย
และภายนอกมหาวิทยาลัยไดปรากฏใหทราบทางสื่อสิ่งพิมพอยางสม่ําเสมอ ประเด็นสําคัญๆ ที่เปนขอ
กังวลของบุคคลเหลานั้น สรุปไดดังนี้
(๑) ความตอเนื่องของนโยบายรัฐบาล คือ ไมม่นั ใจวานโยบายของรัฐบาลที่มาจากการ
เลือกตั้งจะเปนไปในแนวทางเดียวกันมากนอยเพียงใด
(๒) การยอมรับหลักการใหมหาวิทยาลัยออกนอกระบบราชการของหนวยงานที่เกีย่ วของ
(๓) หลักเกณฑการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาลยังไมชัดเจน
(๔) การบริหารงานบุคคล เชน ไมมั่นใจในระบบบริหารงานบุคคลที่เ ขายากออกงาย
เพราะคิดวาไมมั่นคงเหมือนระบบราชการ เงินเดือนและผลประโยชนเกื้อกูลยังไมมีรายละเอียดชัดเจน การ
มีระบบคูขนานในหนวยงานเดียวกัน เปนตน
(๔) การสรรหาผูบริหารในระดับตางๆ
(๕) การเรงรัดนํามหาวิทยาลัยออกนอกระบบราชการใหเสร็จทันภายในวาระของรัฐบาล
ทําใหไมมั่นใจวาไดมีการกระทําดวยความรอบคอบ และละเอียดถี่ถวนเพียงใด
อยางไรก็ตาม ภายในชวงระยะเวลาแผนอุดมศึกษาระยะยาว ไดมีการจัดตั้งมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี สุรนารี ที่ จังหวั ดนครราชสี ม า เปน ผลสํา เร็จ เมื่ อ ป พ.ศ.๒๕๓๓ มหาวิ ทยาลั ย วลั ยลั กษณ ที่
จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อป พ.ศ.๒๕๓๕ และมหาวิทยาลัยแมฟาหลวง ที่จังหวัดเชียงราย เมื่อป
พ.ศ.๒๕๔๑ นอกจากนี้ในป พ.ศ.๒๕๔๑ ยังไดเปลี่ยนสถานภาพของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
ที่เปนสวนราชการเปนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี มีสถานภาพเปนมหาวิทยาลัยในกํากับ
ของรัฐ
๓.๓ พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒
ทิศทางการพัฒนาความเปนอิสระและความมีประสิทธิภาพของอุดมศึกษายังคงมีความ
ตอเนื่อง ดังจะเห็นไดชัดเจนวา พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ (มาตรา ๓๖) กําหนดให
สถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษาระดับปริญญาที่เปนนิติบุคคลมีทางเลือกระบบบริหารได ๒ ทาง คือ อาจ
จัดเปนสวนราชการหรือเปนหนวยงานในกํากับของรัฐก็ได โดยใหสถานศึกษาดังกลาวดําเนินกิจการไดโดย
อิสระ สามารถพัฒนาระบบบริหารและการจัดการที่เปนของตนเอง มีความคลองตัว มีเสรีภาพทางวิชาการ
และอยูภายใตการกํากับดูแลของสภาสถานศึกษาตามกฎหมายวาดวยการจัดตั้งสถานศึกษานั้นๆ

๔
๓.๔ เงื่อนไขการกูเ งินจากธนาคารพัฒนาเอเซีย
คณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๔๑ ใหความเห็นชอบเงื่อนไขการกูเงิน
จากธนาคารพั ฒนาเอเซี ย โดยมี ก รอบนโยบายสํ าคั ญ ที่ ท บวงมหาวิ ท ยาลั ย ต อ งรั บผิ ด ชอบดํ าเนิ น การ
ประกอบดวย
(๑) มหาวิทยาลัยจะไดรับมอบอํานาจการบริหารงบประมาณในสวนงบดําเนินการที่มิใช
เงินเดือนตั้งแตปงบประมาณ ๒๕๔๒ เปนตนไป โดยสรางระบบการติดตามผลการปฏิบัติงาน เพื่อใหเกิด
ความเชื่อมั่นในเรื่องความสามารถในการตรวจสอบได และความโปรงใสในการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย
(๒) มหาวิทยาลัยของรัฐทุกแหงจะไดรับการพัฒนาเปนมหาวิทยาลัยอิสระ (Autonomous
University) หรือมหาวิทยาลัยในกํากับรัฐบาลภายในป ๒๕๔๕ โดยที่ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๔๑ จะมี
มหาวิทยาลัยของรัฐอยางนอย ๑ แหง ปรับสภาพไปเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ
๔. หลักการของมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ
ในหลักการ มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐยังคงมีสถานภาพเปนหนวยงานของรัฐแตไมเปน
สวนราชการและไมเปนรัฐวิสาหกิจ เปนนิติบุคคลอยูภายใตการกํากับของรัฐโดยทบวงมหาวิทยาลัย และ
เปนหนวยงานของรัฐที่ยังคงไดรับการจัดสรรงบประมาณจากงบประมาณแผนดินตามพระราชบัญญัติ
วิธีการงบประมาณอยางเพียงพอ ที่จะประกันคุณภาพการศึกษาไวได การบริหารงานตางๆ จะสิ้นสุดที่สภา
มหาวิทยาลัยเปนสวนใหญ และมีความเปนอิสระในการบริหารงานดานตางๆ ทั้งการบริหารงานบุคคล
บริหารงบประมาณและทรัพยสิน และบริหารวิชาการ โดยสรุปดังนี้
(๑) การบริหารงานบุคคล สภามหาวิทยาลัยมีอํานาจในการกําหนดระบบบริหารงาน
บุคคลซึ่งรวมถึงการสรรหา การบรรจุแตงตั้ง การพนจากตําแหนง การไดรับสวัสดิการและสิทธิประโยชน
เงินเดือนและคาตอบแทน การวางแผนกําลังคน การพัฒนาบุคลากร และอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับระบบการ
บริหารงานบุคคล
(๒) การบริหารงบประมาณและทรัพยสิน สภามหาวิทยาลัยมีอํานาจในการกําหนดระบบ
บริหารการเงิน การงบประมาณ และทรัพยสิน ซึ่งรวมถึงการวางแผน การจัดหา การจัดสรร และการใช
ทรัพยากร กําหนดระเบียบวิธีและกฎเกณฑตางๆ เกี่ยวกับการจัดหา จัดสรร และการใชทรัพยากร ทั้งจาก
งบประมาณแผนดิน และเงินไดจากแหลงตางๆ
(๓) การบริหารวิชาการ สภามหาวิทยาลัยมีอํานาจในการอนุมัติหลักสูตร การเปดสอน
หลักสูตร การจัดตั้ง ยุบ เลิก หนวยงานตางๆ ของมหาวิทยาลัย การพัฒนากระบวนการประกันคุณภาพ
การศึกษา และการดําเนินการทางวิชาการอื่นๆ ทั้งนี้ตองเปนไปตามหลักเสรีภาพทางวิชาการ และตอง
สอดคลองกับนโยบายและมาตรฐานวิชาการของหนวยงานกลาง
รายละเอียดปรากฏใน "หลักการและแนวปฏิบัติมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐบาล จัดทําโดยสํานักงาน
ปลัดทบวงมหาวิทยาลัย"

๕
๕. การเตรียมการของทบวงมหาวิทยาลัย (สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา)
๕.๑ การกําหนดหลักการการจัดสรรงบประมาณใหมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ
ทบวงมหาวิทยาลัยไดเสนอใหคณะรัฐมนตรีพิจารณาใหความเห็นชอบหลักการจัดสรร
งบประมาณใหแกมหาวิทยาลัยที่อยูระหวางการเตรียมการปรับเปลี่ยนสภาพไปเปนมหาวิทยาลัยในกํากับ
ของรัฐ และหลักการการจัดสรรงบประมาณใหแกมหาวิทยาลัยเมื่อเปลี่ยนสถานภาพเปนมหาวิทยาลัยใน
กํากับของรัฐ ซึ่งคณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๔๑ สรุปไดดังนี้
๕.๑.๑ ในระยะที่เตรียมการเปลี่ยนสภาพเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ การจัดสรร
งบประมาณยังคงใชเกณฑที่ใชอยูในปจจุบัน สวนการบริหารงบประมาณ มหาวิทยาลัยสามารถโอนหรือ
เปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณสวนที่มิใชเงินเดือนได และใหทบวงมหาวิทยาลัยกําหนดระเบียบกลางใน
การบริหารงบประมาณโดยเริ่มตั้งแตปงบประมาณ ๒๕๔๒ เปนตนไป พรอมทั้งใหมีระบบการกํากับ
การติดตาม และการตรวจสอบดวย
๕.๑.๒ เมื่อเปลี่ยนเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐแลว รัฐจะจัดสรรงบประมาณอุดหนุน
ในลักษณะเงินอุดหนุนทั่วไป เพื่ออุดหนุนกองทุนคงยอดเงินตนที่มหาวิทยาลัยจัดตั้งขึ้น และอุดหนุน
ค าใช จา ยประจํ าป ทั้ งที่ เ ปน ค าใช จ ายประจํ าและค า ใช จ ายลงทุ น โดยแสดงรายการงบประมาณเฉพาะ
คาใชจายลงทุนที่ตองผูกพันขามปงบประมาณเทานั้น
๕.๑.๓ ให ท บวงมหาวิ ท ยาลั ย รั บ ข อ สั ง เกตของสํ า นั ก งานตรวจเงิ น แผ น ดิ น และ
คณะรัฐมนตรี ดังนี้
(๑) ทบวงมหาวิทยาลัยควรมีระบบการกํากับและดูแลการใชเงินอุดหนุนทั่วไปโดยใกลชิด
(๒) ควรกํ าหนดเงื่ อ นไขใหม หาวิท ยาลัยต องพัฒนาระบบงบประมาณใหเ อื้อ ต อการ
วางแผนและการประเมินผลระบบตนทุนที่ใหขอมูลใชประเมินผล ระบบการประเมินผลที่สามารถประเมิน
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความประหยัด และความคุมคา อยางเปนรูปธรรม ระบบการตรวจสอบภายใน
และภายนอกที่ค รอบคลุ ม ดานการเงิ น การบริ หาร
และผลงานจากมติ ค ณะรั ฐ มนตรีใ นข อ ๕.๑
ทบวงมหาวิทยาลัยไดออกระเบียบทบวงมหาวิทยาลัยวาดวยการโอนเงินประจํางวดของสถาบันอุดมศึกษา
ในสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๔๒ เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๔๒
๕.๒ การมอบอํานาจการบริหารงานบุคคล
คณะกรรมการขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย (ก.ม.) ไดมอบอํานาจการบริหารงาน
บุคคลในสวนที่ยังอยูในอํานาจหนาที่ของ ก.ม. ให อ.ก.ม. มหาวิทยาลัยดําเนินการในเรื่องตางๆ เชน การ
บรรจุ การรั บโอน การเปลี่ ย นระดั บตํ า แหน ง การกํ า หนดตํ า แหน ง เป น ระดั บสู ง ขึ้ น การกํ า หนดให มี
ตําแหนงระดับชํานาญการ เชี่ยวชาญ และชํานาญการพิเศษ ระดับ ๙ การยกเวนคุณสมบัติเฉพาะตําแหนง
การเปลี่ยนเงื่อนไขการบรรจุ เปนตน

๖
๕.๓ การปรับระบบการบรรจุบุคลากร
จากมาตรการปรับขนาดกําลังคนภาครัฐ : ขาราชการที่คณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็นชอบเมื่อ
วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๔๑ ที่ไมใหสวนราชการเพิ่มอัตราใหมตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๔๑ และใหสวน
ราชการยุบเลิกตําแหนงไมต่ํากวารอยละ ๘๐ ของจํานวนตําแหนงที่วางลงจากเกษียณอายุราชการ สวน
ที่เหลืออีกรอยละ ๒๐ ใหนํามารวมกันแลวมอบใหคณะกรรมการกําหนดเปาหมายและนโยบายกําลังคน
ภาครัฐ (คปร.) พิจารณาจัดสรรใหสวนราชการที่มีความจําเปน และมาตรการควบคุมคาใชจายดานบุคคล
ภาครัฐที่ตองการควบคุมคาใชจายดานบุคคลภาครัฐไมใหเพิ่มขึ้นที่คณะรัฐมนตรีไดใหความเห็นชอบเมื่อ
วันที่ ๓ กุมภาพันธ ๒๕๔๑ และวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๔๑ โดยใหใชบังคับตั้งแตปงบประมาณ ๒๕๔๑ ๒๕๔๔ มาตรการดังกลาวกําหนดใหทุกสวนราชการระงับขอเสนอเปลี่ยนแปลงเงินเดือน เงินประจํา
ตําแหนง สวัสดิการ หรือคาตอบแทนอื่นใดสําหรับตําแหนงที่กําหนดขึ้นใหม และระงับการจัดตั้งหนวยงาน
ใหม
มาตรการเหลานี้ถึงแมเปนมาตรการที่ดีที่จะใหสวนราชการปรับลดบทบาท ภารกิจ และ
เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน แตก็กระทบตอบทบาทและภารกิจของมหาวิทยาลัยเปนอยางยิ่ง ดังนั้น
เพื่ อ ให ส อดคล อ งกั บ มาตรการดั ง กล า วและเป น การเตรี ย มการรองรั บ การปรั บ เปลี่ ย นระบบบริ ห าร
มหาวิทยาลัยที่เปนสวนราชการไปเปนระบบบริหารมหาวิทยาลัยที่มิใชสวนราชการหรือเปนมหาวิทยาลัยใน
กํากับของรัฐภายในป ๒๕๔๕ ทบวงมหาวิทยาลัยจึงไดเสนอคณะรัฐมนตรี ขอปรับปรุงระบบการบรรจุ
บุคลากรใหม ซึ่งคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๔๒ และ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๔๒ ไดอนุมัติใน
หลักการ ใหมหาวิทยาลัยจางลูกจางในลักษณะการจางพิเศษที่มีวาระการจางที่กําหนดเวลาชัดเจนแทน
การบรรจุขาราชการใหม โดยใหสํานักงบประมาณพิจารณาจัดสรรงบประมาณเพื่อเปนคาใชจายสําหรับการ
จางในหมวดเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป จนกวามหาวิทยาลัยจะปรับเปลี่ยนเปนมหาวิทยาลัยในกํากับ
ของรัฐ ตามจํานวน
(๑) อัตราวางที่เกิดจากการเกษียณอายุราชการตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๑ เปนตนมา
(๒) อัตราวางโดยเหตุอื่นทีม่ ิใชวางจากเกษียณอายุราชการ
(๓) อัตรานักเรียนทุนที่มขี อ ผูกพันตามสัญญา
(๔) อัตราเพิ่มใหมสําหรับมหาวิทยาลัยที่จัดตั้งขึ้นใหมและอยูระหวางการพัฒนาโดย
จัดสรรในอัตราขาราชการแรกบรรจุ บวกดวยอัตราเพิ่มอีกรอยละ ๗๐ ของอัตราแรกบรรจุสําหรับ บุคลากร
สาย ก ส ว นบุ ค ลากรสาย ข จัด สรรในอั ตราข า ราชการแรกบรรจุ บวกด ว ยอั ตราเพิ่ มอี ก ร อ ยละ ๕๐
ของอัตราแรกบรรจุ ทั้งนี้ ใหมหาวิทยาลัยเปนผูกําหนดจํานวนบุคลากรที่จะจางและอัตราคาจางตามวงเงิน
งบประมาณที่ไดรับจัดสรร โดยไดรับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย
๕.๔ การสนับสนุนการดําเนินการของมหาวิทยาลัย
๕.๔.๑ จัดทําแผนปฏิบัติการในการปรับเปลี่ยนเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ ทบวง มหาวิทยาลัยไดขอใหมหาวิทยาลัยแตละแหงพิจารณาวาจะมีแผนการในการปรับเปลี่ยนสถานภาพอยางไร
โดยเนนใหแตละมหาวิทยาลัยสรางความเขาใจกับประชาคมในมหาวิทยาลัยเปนเบื้องตนเกี่ยวกับหลักการ

๗
ของมหาวิ ท ยาลั ย ในกํ า กั บ ของรั ฐ และร ว มกั น ปรั บ ปรุ ง โครงสร า งระบบบริ ห ารด า นต า งๆ ภายใน
มหาวิทยาลัยตามหลักการที่ตกลงรวมกันใหสามารถปกครองตนเองไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุดและ
รองรับการตรวจสอบจากสังคมดวย แลวจึงยกราง พ.ร.บ. ของมหาวิทยาลัยใหมใหสอดคลองกับหลักการ
ดั ง กล า ว หลั ง จากนั้ น ให ม หาวิ ท ยาลั ย เสนอแผนปฏิ บั ติ ก ารของแต ล ะแห ง ต อ ทบวงมหาวิ ท ยาลั ย
เพื่อประมวลเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาใหความเห็นชอบ ซึ่งคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ ๒๕
พฤษภาคม ๒๕๔๒ มีมติเห็นชอบแผนปฏิบัติการตามที่ทบวงมหาวิทยาลัยเสนอ และเนื่องจากมหาวิทยาลัย
บางแห ง ไม ส ามารถดํ า เนิ น การได ต ามแผน ทบวงมหาวิ ท ยาลั ย จึ ง ขอให ม หาวิ ท ยาลั ย ปรั บ แผน และ
ทบวงมหาวิทยาลัยไดเสนอขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรี เพื่อปรับปรุงแผนปฏิบัติการเปนครั้งที่ ๒ (มติ
ครม.เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๔๓) โดยในแผนปฏิบัติการดังกลาวกําหนดไววา จะไดรางพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยในกํากับรัฐบาล จํานวน ๒๐ แหง ดังนี้
(๑) ภายในป ๒๕๔๒ เดิมจํานวน ๕ แหง ขอปรับใหมเปน ๒ แหง ไดแก มหาวิทยาลัย
นเรศวร และจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
(๒) ภายในป ๒๕๔๓ จากเดิมมีจํานวน ๖ แหง ขอปรับปรุงใหมเปนจํานวน ๘ แหง
ไดแก มหาวิทยาลั ยเชียงใหม มหาวิทยาลัยรามคําแหง มหาวิทยาลัยแมโ จ มหาวิทยาลั ยมหาสารคาม
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยมหิดล และ
มหาวิทยาลัยทักษิณ
(๓) ภายในป ๒๕๔๔ เดิมจํานวน ๖ แหง ขอปรับใหมเปน ๘ แหง ไดแก มหาวิทยาลัย
อุ บ ลราชธานี มหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก น มหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากร มหาวิ ท ยาลั ย สงขลานคริ น ทร
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา และสถาบันบัณฑิตพัฒน
บริหารศาสตร
(๔) ภายในป ๒๕๔๕ มีจํานวน ๒ แหง คือ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และสถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
๕.๔.๒ การใหการสนั บสนุ นและการทําความเขาใจกั บประชาคมภายในมหาวิทยาลัย
ทบวงมหาวิทยาลัยไดจัดทําสมุดปกขาว เรื่อง "หลักการและแนวปฏิบัติมหาวิทยาลัยในกํากับรัฐบาล"
เมื่อเดือนกันยายน ๒๕๔๑ และไดจัดสัมมนาระดับชาติเมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๔๑ เพื่อทําความเขาใจ
ในหลั กการของการเป น มหาวิ ทยาลั ย ในกํ ากั บของรัฐ และนโยบายรั ฐ บาลใหตรงกั น รวมทั้ ง ได จั ด สรร
งบประมาณใหมหาวิทยาลัยนําไปทํากิจกรรมเพื่อสรางความเขาใจและเผยแพรหลักการและแนวปฏิบัติ
ตอประชาคมมหาวิทยาลัย และกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการปรับเปลี่ยนเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของ
รัฐ เชน การทําประชาพิจารณรางพระราชบัญญัติ การเตรียมรางระเบียบขอบังคับตางๆ ที่กําหนดไวในราง
พระราชบัญญัติ การเตรียมความพรอมระบบบริหารในดานตางๆ ที่มีความจําเปนตามแนวทางของการเปน
มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ การประชาสัมพันธการออกนอกระบบราชการดวยวิธีการตางๆ เปนตน

๘
๕.๖ มติคณะรัฐมนตรีตอขอเสนอของทบวงมหาวิทยาลัย (สํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา)
คณะรัฐมนตรีไดประชุมปรึกษาหารือเมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๔๓ ลงมติเห็นชอบใน
หลักการตามที่ทบวงมหาวิทยาลัยเสนอทั้ง ๓ ขอ คือ หลักการการบริหารมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ
แหลงงบประมาณของมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ และการจัดเงินกองทุนคงยอดเงินตน โดย
(๑) การบริหารมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐที่ใหอิสระกับมหาวิทยาลัยนั้นใหทุกมหาวิทยาลัย
คํานึงถึงเปาหมายสูงสุด คือ คุณภาพของการศึกษา
(๒) โดยหลักการ ไมควรมีบุคลากร ๒ ประเภท (ขาราชการและพนักงาน) ในหนวยงาน
เดียวกัน ควรมีประเภทเดียว แตหากมีความจําเปนในระยะแรก ก็อาจใหมีบุคลากร ๒ ประเภทไปกอน
โดยกําหนดกรอบเวลาการปรับเปลี่ยนใหมีประเภทเดียว
(๓) ใหสํ า นัก เลขาธิก ารคณะรัฐ มนตรีแ กไ ขระเบีย บสํ า นัก นายกรัฐ มนตรีว า ดว ย
เครื่องราชอิสริยาภรณใหขาราชการที่ปรับเปลี่ยนเปนพนักงาน มีสิทธิไดรับเครื่องราชอิสริยาภรณตอ เนื่อง
(๔) ใหสํานักงบประมาณพิจารณาจัดสรรงบประมาณในการจัดตั้งกองทุนคงยอดเงินตน
ตามความจําเปน เหมาะสม และสอดคลองกับฐานะทางการเงินการคลังของประเทศ
(๕) การยกเวนภาษีเงินไดใหแกมหาวิทยาลัยที่จะปรับเปลี่ยนสภาพไปเปนมหาวิทยาลัย
ในกํากับของรัฐนั้น ไมมีกรณีที่จะตองดําเนินการยกเวนภาษีเงินได
(๖) ใหกระทรวงการคลังรับไปพิจารณากําหนดไวในกฎหมายภาษีอากรที่ออกตามความ
ในประมวลรัษฎากร ใหผูบริจาคเงินไดหรือทรัพยสินใหแกมหาวิทยาลัย ไดรับสิทธิและประโยชนทางภาษี
เชนเดียวกับกอนที่จะมีการเปลี่ยนสภาพ
(๗) ใหคณะกรรมการกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการแกไขพระราชบัญญัติกองทุน
บําเหน็จบํานาญ พ.ศ.๒๕๓๙ ให "ขาราชการ" รวมถึงพนักงานของมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐดวย
(๘) ใหกระทรวงการคลังรวมกับทบวงมหาวิทยาลัยและสํานักงบประมาณ พิจารณาการ
จัดสรรงบประมาณในหมวดเงินเดือนเพิ่มรอยละ ๖๐ จากอัตราเงินเดือนปจจุบันของขาราชการโดยคํานึงถึง
สัดสวนบุคลากรที่เปนพนักงานตอขาราชการ แลวเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาตอไป
(๙) ใหมหาวิทยาลัยตองรายงานรายรับและรายจายใหรัฐบาลและสวนราชการที่เกี่ยวของและ
ใหมหาวิทยาลัยทุกแหงควรเรงรัดการสรางระบบบริหารจัดการรวม ๗ ประการ ตามความเห็นของสํานัก
งบประมาณดวย
(๑๐) เห็นชอบใหคงสิทธิการค้ําประกัน หรือสิทธิการประกันตัวของบุคคลที่เปนพนักงาน
ถาวรของมหาวิทยาลัยเชนเดียวกับขาราชการ
(๑๑) เมื่ อ ได กํ า หนดหลั ก เกณฑ แ ละแนวทางในการดํ า เนิ น การปรั บ เปลี่ ย นไปเป น
มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐชัดเจนแลวสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาควรจะเรงรัดการพิจารณา และ
มหาวิทยาลัยตางๆ ก็ควรเรงรัดรางกฎหมายใหคณะรัฐมนตรีพิจารณาตามกําหนดเวลา
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(๑๒) กระทรวงการคลังควรปรับปรุงกองทุนกูยืมเพื่อการศึกษาใหมีการตอบสนองความ
ตองการในระดับอุดมศึกษาเพิ่มขึ้น เพื่อมิใหมีการปดกั้นโอกาสแกผูมีความรูความสามารถที่มีฐานะยากจน
(๑๓) ใหทบวงมหาวิทยาลัยและรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ)
ติดตามการดําเนินงาน แลวรายงานความคืบหนา ปญหา อุปสรรคตางๆ ใหคณะรัฐมนตรีทราบเปนระยะๆ
๖. จุดแข็งและจุดออนในการปรับเปลี่ยนสถานภาพเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ
ระบบใดๆ ก็ตามยอมมีทั้งจุดแข็งและจุดออน การพัฒนาระบบบริหารของมหาวิทยาลัยที่
เปน สว นราชการไปเป นระบบบริหารที่มิใ ชสวนราชการ ก็ทํานองเดียวกัน ซึ่ งสามารถสรุ ปจุ ดแข็งและ
จุดออนไดดังนี้
๖.๑ จุดแข็ง
(๑) มีความเปนอิสระในการดําเนินงานภายในขอบเขตหนึ่ง การดําเนินงานทางการศึกษา
ในระดับอุดมศึกษานั้น ตองอาศัยความเปนอิสระและการมีเสรีภาพทางวิชาการอยางมาก เพื่อที่จะได
คนควาหาความรูใหม และถายทอดความรูนั้นใหเกิดประโยชนแกสังคม อยางไรก็ดี ความเปนอิสระนั้นได
กําหนดใหอยูภายใตการกํากับดูแลของรัฐ เพื่อปองกันมิใหมหาวิทยาลัยใชประโยชนจากความเปนอิสระ
จนเกินขอบเขต
(๒) มหาวิทยาลัยแตละแหงสามารถกําหนดเปาหมาย ทิศทาง พรอมทั้งกําหนดวิธีการ
ปฏิบัติที่จะทําใหเกิดความคลองตัวเพื่อตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงไดอยางทันทวงที
(๓) มหาวิทยาลัยแตละแหงสามารถพัฒนาระบบบริหารงานดานตางๆ ใหเหมาะสมกับ
ลักษณะงานและธรรมชาติของมหาวิทยาลัยไดเอง ดังนี้
(๓.๑) การจัดโครงสรางองคกร มหาวิทยาลัยสามารถกําหนดรูปแบบขององคกรและ
หนวยงานตางๆ ในมหาวิทยาลัย และมีอํานาจจัดตั้งและกําหนดขอบเขตอํานาจหนาที่ขององคกรตางๆ
เหลานั้น
(๓.๒) การบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยสามารถกําหนดและดําเนินการสรรหา บรรจุ
แตงตั้ง รวมทั้งการกําหนดอัตราเงินเดือนและคาตอบแทน ฯลฯ ซึ่งทําใหคลองตัวและสามารถเลือกสรร
ผูที่มีความรูความสามารถเขามาปฏิบัติงานใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดได
(๓.๓) การบริหารงานวิชาการ มหาวิทยาลัยมีอํานาจในการเปดหลักสูตรสาขาวิชาตางๆ
กําหนดเนื้อหาสาระของหลักสูตร วิธีการเรียนการสอน คุณสมบัติของผูสอน ฯลฯ ที่สอดคลองกับนโยบาย
และมาตรฐานวิชาการของหนวยงานกลาง เชน มาตรฐานหลักสูตร การประกันคุณภาพการศึกษา เปนตน
(๓.๔) การบริหารการเงิน มหาวิทยาลัยสามารถกําหนดระเบียบ กฎเกณฑตางๆ ที่มีความ
คลองตัว ยืดหยุน เพื่อใหเหมาะสมกับงานมหาวิทยาลัยและวิทยาการที่ปรับเปลี่ยนใหม
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นอกจากนี้ การกําหนดให รัฐ จัดสรรงบประมาณในลั กษณะเงิ น อุดหนุ นทั่วไป ย อมทําให
มหาวิทยาลัยมีความคลองตัวในการบริหารงบประมาณใหเหมาะสมกับภารกิจของมหาวิทยาลัยในแตละดาน
ตามนโยบายและแผนงานของมหาวิทยาลัยไดดีกวาการจัดสรรงบประมาณตามวิธีการที่เปนอยูในปจจุบัน
(๔) การกําหนดใหการดําเนินงานสิ้นสุดที่มหาวิทยาลัย โดยสภามหาวิทยาลัยเปนองคกร
ปกครองสู ง สุ ด นั้ น ทํ า ให ขั้ น ตอนในการดํ า เนิ น งานน อ ยลง ส ง ผลให ป ระหยั ด เวลาและค า ใช จ า ย
ซึ่งสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒
(๕) มหาวิทยาลัยกับรัฐบาลยังมีความสัมพันธกัน เนื่องจากมหาวิทยาลัยยังรับเงินอุดหนุน
จากรัฐ แตความสัมพันธจะเปนไปในลักษณะการกํากับดูแลมากกวาการบังคับบัญชา
(๖) การปรับเปลี่ยนมหาวิทยาลัยที่เปนสวนราชการเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐจะทํา
ให ก ารบริ หารจั ด การศึ ก ษาของมหาวิ ท ยาลั ย มี ป ระสิ ท ธิภ าพ เพราะกระจายอํ า นาจการบริ ห ารให แ ก
สถานศึกษา ทําใหการบริหารจัดการมีความคลองตัวและมีประสิทธิภาพขึ้น
๖.๒ จุดออน
(๑) มหาวิทยาลัยอยูในระบบราชการมานาน อาจมีผลทําใหบุคลากรของมหาวิทยาลัย
จํานวนไมนอยมีจิตใจผูกติดอยูกับระบบราชการ (Bureaucratic Mentality) คือ มีความคิดที่ยึดติดกับ
ระเบียบ จนกระทั่งคิดวากฎระเบียบสําคัญกวาจุดมุงหมาย และหากคนเหลานี้ไมสามารถปรับเปลี่ยน
ความคิดและพฤติกรรมได อาจสงผลกระทบตอมหาวิทยาลัยที่ตองการดําเนินงานในลักษณะที่ไมยึดติดกับ
ระบบราชการ
(๒) การปรับเปลี่ยนมหาวิทยาลัยที่เปนสวนราชการ ไปเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ
ซึ่ง บุค ลากรก็ต องเปลี่ ย นไปเป น พนักงานมหาวิ ทยาลั ย อาจทํ าให เ กิดความรู สึกไม มั่น คงในอาชี พ เมื่อ
เปรียบเทียบกับระบบราชการ ซึ่งเปนระบบที่ใหความมั่นคงมาก
(๓) การใหมหาวิทยาลัยแตละแหงกําหนดกฎเกณฑ หรือระเบียบในเรื่องตางๆ เอง ถามี
ความแตกตางกันมาก อาจทําใหเกิดการแขงขันสูง หรือเกิดการไหลจากมหาวิทยาลัยหนึ่งไปสูมหาวิทยาลัย
หนึ่ง
(๔) การกําหนดใหการดําเนินงานทุกอยางสิ้นสุดที่มหาวิทยาลัย โดยสภามหาวิทยาลัยเปน
องคกรสูงสุด ถาหากสภามหาวิทยาลัยไมเขมแข็ง ก็จะทําใหการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยไมประสบ
ผลสําเร็จได
(๕) ยังมีความไมเขาใจเกี่ยวกับการเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ ความไมเขาใจนี้
นํามาซึ่งทัศนคติเชิงลบ เชน มีความคิดวามหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐคิดคาเลาเรียนแพง รัฐไมใหงบประมาณ
สนับสนุน ผูมีฐานะดีเทานั้นจึงจะไดเรียนมีการสอนเฉพาะวิชาที่เปนความตองการของตลาด เปนตน

๑๑
๗. หลักการกลางมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ
(๑) มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐมีสถานภาพเปนหนวยงานของรัฐและเปนนิติบุคคลที่ไม
เปนสวนราชการและไมเปนรัฐวิสาหกิจ อยูภายใตการกํากับดูแลของรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ
และยังคงไดรับการจัดสรรงบประมาณตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณในจํานวนที่เพียงพอที่จําเปน
ตอการประกันคุณภาพการศึกษา
(๒) การดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ทั้งการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริหารวิชาการ
และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ตองมีประสิทธิภาพสอดคลองกับความตองการของสังคม นโยบาย
ของรัฐบาล และแผนการพัฒนาประเทศ ทั้งนี้ การผลิตบัณฑิตตองใหโอกาสทางการศึกษาแกประชาชน
โดยไมเลือกปฏิบัติ
(๓) ความคล อ งตั วของมหาวิ ท ยาลั ย ให เ ป น ไปตามกลไกของสภามหาวิ ท ยาลั ย ที่จ ะ
กําหนดระเบียบ ขอบังคับในการบริหารจัดการในเรื่องตางๆ ไดเองภายใตกรอบแหงพระราชบัญญัติของ
มหาวิทยาลัยแตละแหง
(๔) สภามหาวิ ท ยาลั ย และผู บ ริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย กํ า หนดให อ งค ป ระกอบของสภา
มหาวิทยาลัยจะตองมาจากบุคคลภายนอกมากกวาบุคคลภายใน และกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่มาจาก
บุคคลภายนอก ๑ คน ซึ่งจะตองสรรหาจากรายชื่อที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาเสนอ โดยการบริหาร
มหาวิทยาลัยใหอธิการบดีเปนผูบริหารสูงสุด มีหนาที่บริหารมหาวิทยาลัยภายใตการกํากับดูแลของสภา
มหาวิทยาลัย
การไดมาซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยและอธิการบดีตองเปน
กระบวนการที่โปรงใสไมใชวิธีการเลือกตั้งแตใหใชวิธีการสรรหาตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย
(๕) การบริหารมหาวิทยาลัยใหใชหลักบริหารจัดการที่ดี (Good Governance) ในการออก
ระเบียบ ขอบังคับและแนวทางในการดําเนินกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัย
(๖) การบริหารงานบุคคล เมื่อเปลี่ยนสถานภาพไปเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐแลว
ขาราชการและลูกจางประจําของมหาวิทยาลัยสามารถเลือกสถานภาพไดตามความสมัครใจ หากสมัครใจ
เปลี่ยนสถานภาพภายหลังกฎหมายใชบังคับก็จะมีสถานภาพเปนพนักงานมหาวิทยาลัย และใหคงสิทธิการ
เปนสมาชิกกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการและสิทธิประโยชนอื่นตามที่รัฐกําหนด ซึ่งการบริหารงาน
บุคคลใหตราเปนขอบังคับ โดยมีองคกรบริหารงานบุคคลที่บุคลากรมีสวนรวมยึดหลักการบริหารในระบบ
คุณธรรม (Merit System) มีระบบการประเมินผลการทํางานของบุคลากรที่โปรงใส
(๗) งบประมาณและทรัพยสิน ใหรัฐบาลจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปใหแกมหาวิทยาลัยเปน
จํานวนที่เพียงพอ เพื่อดําเนินการตามนโยบายของรัฐบาลและการประกันคุณภาพการศึกษา โดยใหถือวา
เปนเงินรายไดของมหาวิทยาลัย กรณีรายไดไมเพียงพอกับรายจายและมหาวิทยาลัยไมสามารถหาเงิน
สนับสนุนจากแหลงอื่นได รัฐพึงจัดสรรงบประมาณใหแกมหาวิทยาลัยเทาที่จําเปน ทั้งนี้ รายไดของ
มหาวิทยาลัยไมตองนําสงกระทรวงการคลัง

๑๒
มหาวิทยาลัยสามารถถือกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพยได รวมทั้ง อสังหาริมทรัพยที่มี
ผูอุทิศใหหรือไดมาโดยการซื้อดวยเงินรายไดของมหาวิทยาลัยไมถือเปนที่ราชพัสดุ และใหเปนกรรมสิทธิ์
ของมหาวิทยาลัย โดยใหมหาวิทยาลัยมีอํานาจปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใช จัดหาประโยชนจากที่
ราชพัสดุได และรายไดที่เกิดขึ้นใหถือเปนรายไดของมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยตองมีระบบบริหารการเงินและระบบบัญชีที่มีประสิทธิภาพ โดยไมขัดแยงกับ
มาตรฐานและนโยบายการบัญชีที่รัฐกําหนด การจายเงินตองทําเปนงบประมาณรายจายประจําปโดยการ
อนุมัติของสภามหาวิทยาลัย และมีกลไกตรวจสอบการใชจายเงินภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
(๘) การใชทรัพยากรใหเกิดประโยชนสูงสุด ใหสภามหาวิทยาลัยมีหนาที่สงเสริมและ
สนับสนุนใหมีการใชทรัพยากรรวมกันระหวางสวนงานภายในมหาวิทยาลัย และระหวางสถาบันการศึกษา
ชุมชน สถานประกอบการ และหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
(๙) การบริหารงานวิชาการของมหาวิทยาลัย ใหเปนไปตามหลักเสรีภาพทางวิชาการ
โดยให ก ารดํ า เนิ น การเสร็ จ สิ้ น ที่ ส ภามหาวิ ท ยาลั ย มากที่ สุ ด ทั้ ง นี้ จะต อ งสอดคล อ งกั บ นโยบายและ
มาตรฐานทางวิชาการที่รัฐกําหนด โดยใหสภามหาวิทยาลัยและผูบริหาร
มหาวิทยาลัยมีหนาที่สงเสริมและสนับสนุนใหมีการทําวิจัย และนําผลงานวิจัยไปใชใหเกิดประโยชนตอ
สังคม ชุมชน และประเทศชาติ
(๑๐) การกํากับ ตรวจสอบ ใหมีการกํากับ ตรวจสอบโดยกลไกภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย
การกํ ากับ ตรวจสอบภายใน ใหสภามหาวิทยาลัยวางระเบียบและกลไกเพื่อควบคุม
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย โดยใหประชาคมในมหาวิทยาลัยมี
สวนรวม
การกํากับ ตรวจสอบภายนอก ใหกระทําโดยสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน กลไก
งบประมาณ นโยบายของรัฐบาล และระบบการรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
รัฐมนตรีมีอํานาจและหนาที่กํากับดูแลโดยทั่วไปซึ่งกิจการของมหาวิทยาลัย ใหเปนไปตาม
วัตถุประสงคสอดคลองกับนโยบายรัฐบาลหรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย ในกรณีที่การ
ดําเนินงานของมหาวิทยาลัยขัดตอความสงบเรียบรอย ศีลธรรม อันดี หรือมีความขัดแยงเกิดขึ้นภายใน
มหาวิทยาลัย หากปลอยทิ้งไวจะเกิดความเสียหายตอสังคมและประเทศชาติโดยรวม ใหรัฐมนตรีที่กํากับ
ดูแล นําเสนอตอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาสั่งการ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

