โครงกำรศึกษำวิจยั
“ประสิทธิภำพและกำรบริหำรจัดกำร

ของมหำวิทยำลัยในกำกับของรัฐ”
สนับสนุนทุนวิจยั โดย

สำนักงำนเลขำธิกำรสภำกำรศึกษำ
ดำเนินกำรวิจยั โดย

ศูนย์นวัตกรรมนโยบำย
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี
เมษำยน

2560

สำระสำคัญ
1.

วัตถุประสงค์ โจทย์ กรอบแนวคิดของกำรวิจยั และกระบวนกำรวิจยั

2.

หลักกำรและพัฒนำกำรของระบบมหำวิทยำลัยในกำกับของรัฐ

3.

กรณี ศึกษำ มหำวิทยำลัยในกำกับของรัฐ

ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี

3 แห่ง (ม.เทคโนโลยีสร
ุ นำรี - 2533,

- 2541, ม.เชียงใหม่ - 2551)

1.

ประมวลผลกำรสัมภำษณ์และประชุมกลุ่มย่อยกับผูท้ รงคุณวุฒิ

2.

สรุปกำรวิจยั และข้อเสนอแนะเชิงนโยบำยเพื่อกำรพัฒนำระบบมหำวิทยำลัยใน
กำกับของรัฐ
2

(1)

วัตถุประสงค์ โจทย์ และกรอบแนวคิดของกำรวิจยั

3

วัตถุประสงค์ของกำรวิจยั
1.

เพื่อศึกษำกำรดำเนินงำนและบริหำรจัดกำรของมหำวิทยำลัยในกำกับของรัฐ เพื่อให้ทรำบถึง
ควำมก้ำวหน้ ำและกำรบรรลุเป้ ำหมำยของกำรเป็ นมหำวิทยำลัยในกำกับของรัฐ

2.

เพื่อวิเครำะห์ข้อดี และอุปสรรคของกำรที่มหำวิทยำลัยของรัฐเดิมแปรสภำพเป็ นมหำวิทยำลัยในกำกับ
ของรัฐ

3.

เพื่อจัดทำข้อเสนอแนวทำงกำรปรับระบบและประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรให้บรรลุเป้ ำหมำยของกำร
เป็ นมหำวิทยำลัยในกำกับของรัฐและบทบำทของรัฐในกำรกำกับดูแลมหำวิทยำลัยในกำกับของรัฐ

4

ผลที่ได้รบั
1.

ผลกำรศึกษำควำมก้ำวหน้ ำและกำรบรรลุเป้ ำหมำยของกำรดำเนินงำนและกำรบริหำรจัดกำรของ
มหำวิทยำลัยในกำกับของรัฐในแต่ละกลุ่ม

2.

สรุปผลข้อดี อุปสรรคของกำรเป็ นมหำวิทยำลัยในกำกับของรัฐ

3.

ข้อเสนอแนวทำงกำรปรับระบบและประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรให้บรรลุเป้ ำหมำยของกำรเป็ น
มหำวิทยำลัยในกำกับของรัฐและบทบำทของรัฐในกำรกำกับดูแลมหำวิทยำลัยในกำกับของรัฐ

5

โจทย์คำถำมกำรวิจยั
โจทย์ข้อที ่ 1:
กำรเป็ นมหำวิทยำลัยในกำกับ
ของรัฐ คืออะไร
และยังมีควำมสำคัญต่อกำร
พัฒนำระบบอุดมศึกษำของ
ประเทศไทยหรือไม่ อย่ำงไร
เพียงใด

(Research Questions)
โจทย์ข้อที ่ 2:
สภำพกำรดำเนินงำนจริงที่
เกิดขึน้ ในมหำวิทยำลัยในกำกับ
ของรัฐเป็ นอย่ำงไร เมื่อ
เปรียบเทียบกับหลักกำร
แนวคิด และเจตนำรมย์ที่
ถูกต้องของกำรเป็ น
มหำวิทยำลัยในกำกับของรัฐ

โจทย์ข้อที ่ 3:
รัฐบำลควรมีแนวทำงในกำร
ผลักดันกำรพัฒนำ “ระบบ”
มหำวิทยำลัยในกำกับของรัฐ
อย่ำงไร
(ทัง้ ม.ในกำกับฯในปัจจุบน
ั
และ ม.รัฐเดิมที่จะแปรสภำพ
เป็ น ม.ในกำกับฯใหม่)

6

ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียใน “ระบบมหำวิทยำลัยในกำกับของรัฐ”

รัฐมนตรี/ครม.

สกศ.

สมศ./สทศ.

สงป.
มหำวิทยำลัย

มหำวิทยำลัย

สศช.

สภำมหำวิทยำลัย

สกอ.

ชุมชน/สังคม/ผูป้ กครอง

มหำวิทยำลัย

มหำวิทยำลัย มหำวิทยำลัย

มหำวิทยำลัย

อธิกำรบดีและผูบ้ ริหำร
คณะ/สถำบัน/สำนัก

สตง./ปปช.
บุคลำกร

นิ สิต/นักศึกษำ ศิ ษย์เก่ำ

มหำวิทยำลัย

ภำคเอกชน/ผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต
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กรอบแนวคิดกำรวิจยั
•
•

•

กำรศึกษำเอกสำร
กำรศึกษำกฎหมำย
(1)
นโยบำย และ
หลักกำร/แนวคิด/
ยุทธศำสตร์
เจตนำรมณ์ของกำรเป็ น
กำรสัมภำษณ์ผ้ ู
มหำวิทยำลัยในกำกับ
เชี่ยวขำญ/
ของรัฐ
ผูท้ รงคุณวุฒิ

(3)

(4)

วิเครำะห์ควำมแตกต่ำง
ระหว่ำงหลักกำรและสภำพ
กำรดำเนินงำนจริง

ข้อเสนอแนวทำงกำร
ปรับปรุง
(2)

สภำพกำรดำเนินงำน
และกำรบริหำรจัดกำร
จริงในปัจจุบนั ของ ม.
ในกำกับของรัฐ

•
•
•
•
•

กำรศึกษำเอกสำร
กำรวิเครำะห์ข้อมูล/สถิติ
กำรสัมภำษณ์ผม้ ู ีส่วนได้
ส่วนเสีย
กำรสัมภำษณ์ผบ้ ู ริหำร
มหำวิทยำลัยในกำกับของรัฐ
วิเครำะห์ข้อดีข้อเสีย

8

กระบวนกำรวิจยั

Theory

กำหนดโจทย์และกรอบแนวคิดของ
กำรวิจยั
(1)

Interview/
Expert Judgment

Case Studies/
Researches

01

03

02

(2) ทบทวนบริบทเชิงนโยบำย

และงำนวิจยั ที่เกี่ยวข้อง

(3) สัมภำษณ์ + Focused

•
•
•
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(4) กำรศึกษำเชิงลึกกรณี ศึกษำ (5) กำรวิเครำะห์

ม.ในกำกับของรัฐ ตัวอย่ำง
แห่ง
กลุ่มผูก้ ำหนดนโยบำย
กลุ่มผูก้ ำกับนโยบำยมหำวิทยำลัย
กลุ่มผูบ้ ริหำรมหำวิทยำลัย
กลุ่มผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต
Group Discussion

•

04

3

(6) กำรให้ข้อเสนอแนะเชิง

นโยบำย

9

(2)

หลักกำรและพัฒนำกำรของระบบมหำวิทยำลัยในกำกับของรัฐ

10

พัฒนำกำรของระบบมหำวิทยำลัยในกำกับของรัฐ
กำรสัมมนำเรื่องปัญหำและบทบำทของ
มหำวิ ทยำลัยในประเทศไทย
คณะรัฐศำสตร์ จุฬำลงกรณ์
มหำวิ ทยำลัย

-

มหำวิ ทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิ ทยำลัย
มหำวิ ทยำลัยมหำมกุฏรำชวิ ทยำลัย
พ.ร.บ.กำรศึกษำแห่งชำติ ฯ พ.ศ.
2542 บัญญัติเรื่อง มหำวิ ทยำลัยใน
กำกับของรัฐไว้ใน ม.36

บรรจุนโยบำยมหำวิทยำลัยในกำกับ
ของรัฐ ในแผนอุดมศึกษำ
ระยะยำว 15 ปี (พ.ศ. 2533-

มหำวิ ทยำลัยบูรพำ
มหำวิ ทยำลัยทักษิ ณ
จุฬำลงกรณ์ มหำวิ ทยำลัย
มหำวิ ทยำลัยเชียงใหม่
สถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำ
เจ้ำคุณทหำรลำดกระบัง

-

-

รำชวิ ทยำลัยจุฬำภรณ์
มหำวิ ทยำลัยศรีนคริ นทรวิ โรฒ
มหำวิ ทยำลัยศิ ลปำกร
มหำวิ ทยำลัยสงขลำนคริ นทร์

2547)

มหำวิ ทยำลัยเทคโนโลยีสรุ นำรี

2514

มหำวิ ทยำลัยมหิ ดล
มหำวิ ทยำลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้ำพระนครเหนื อ

มหำวิ ทยำลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้ำธนบุรี

คณะรัฐมนตรีลงมติ เห็นชอบในหลักกำร
เรื่อง “มหำวิ ทยำลัยในกำกับของ
รัฐบำล” ณ วันที่ 9 กุมภำพันธ์ 2514
2507

-

2533

2541
2535

มหำวิ ทยำลัยวลัยลักษณ์

2540

2542

มหำวิ ทยำลัยแม่ฟ้ำหลวง

-

มหำวิ ทยำลัยเกษตรศำสตร์
มหำวิ ทยำลัยขอนแก่น
มหำวิ ทยำลัยสวนดุสิต
มหำวิ ทยำลัยธรรมศำสตร์

2550
2551 2553

มหำวิ ทยำลัยพะเยำ
มหำวิ ทยำลัยนวมิ นทรำธิ รำช

2558
2555

2559

สถำบันดนตรีกลั ยำณิ วฒ
ั นำ
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กลุ่มมหำวิทยำลัยในกำกับของรัฐ
กลุ่มที่ 1
มหำวิทยำลัยในกำกับของรัฐ
ตัง้ แต่เริ่มต้นก่อตัง้

กลุ่มที่ 2
มหำวิทยำลัยในกำกับของรัฐ
ที่แปรสภำพจำกมหำวิทยำลัยรัฐเดิม

กลุ่มที่ 3
มหำวิทยำลัยในกำกับของรัฐที่ยกระดับมำ
จำกสถำบันกำรศึกษำที่มีอยู่แล้ว

มหำวิ ทยำลัยเทคโนโลยีสรุ นำรี
(2533)

มหำวิ ทยำลัยวลัยลักษณ์
มหำวิ ทยำลัยแม่ฟ้ำหลวง

(2535)
(2541)

รุน่ ที่ 1
พ.ศ. 2541
มหำวิ ทยำลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้ำธนบุรี
(2541)

รุ่นที่
พ.ศ.

รุ่นที่

2

2550-2551

พ.ศ.

3

2558-2559

มหำวิ ทยำลัยมหิ ดล (2550)
มหำวิ ทยำลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้ำพระนครเหนื อ (2550)
มหำวิ ทยำลัยบูรพำ (2551)
มหำวิ ทยำลัยทักษิ ณ (2551)
จุฬำลงกรณ์มหำวิ ทยำลัย

มหำวิ ทยำลัยเกษตรศำสตร์

(2551)

(2559)

มหำวิ ทยำลัยเชียงใหม่ (2551)
สถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำ

มหำวิ ทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิ ทยำลัย (2540)
มหำวิ ทยำลัยมหำมกุฏรำชวิ ทยำลัย (2540)
มหำวิ ทยำลัยพะเยำ (2553)
มหำวิ ทยำลัยนวมิ นทรำธิ รำช (2553)
สถำบันดนตรีกลั ยำณิ วฒ
ั นำ (2555)
รำชวิ ทยำลัยจุฬำภรณ์ (2559)

(2558)

มหำวิ ทยำลัยขอนแก่น (2558)
มหำวิ ทยำลัยสวนดุสิต (2558)
มหำวิ ทยำลัยธรรมศำสตร์ (2558)
มหำวิ ทยำลัยศรีนคริ นทรวิ โรฒ
มหำวิ ทยำลัยศิ ลปำกร (2559)
มหำวิ ทยำลัยสงขลำนคริ นทร์

12

ทำไมมหำวิทยำลัยต้องมีควำมเป็ นอิสระ คล่องตัวมำกกว่ำส่วนรำชกำรอื่นทัวไป
่
มหาวิทยาลัยต้องมีคณาจารย์ทด่ี .ี .. หลักสูตร
ลักษณะเด่นของระบบ
ทีค่ ล่องตัวทันสมัย... มีความคล่องตัวในการ
รำชกำร
เลือกอาจารย์ แต่งตัง้ และกาหนดเงินเดือน
1) ความมันคงถาวรของ
่
...
1. หลักการแบ่งแยกอานาจหน้าทีต
่ าม
ระบบและการจ้างงาน
2) ความเชีย
่ วชาญ แม่นยา
ตาแหน่งราชการ โดยใช้บทบัญญัตแิ ห่ง
มหาวิทยาลัยควรเป็นแหล่งทีเ่ ปลีย่ นแปลงได้
ในการปฏิบตั งิ านของ
ง่าย เร็ว และสะดวกทีส่ ดุ ในสังคม แต่กลับ
กฎหมาย
ข้าราชการ
เปลีย่ นแปลงได้ชา้ มาก โดยเฉพาะจุดมุง่ หมาย
ข้
อ
จ
ำกั
ด
ของระบบรำชกำร
2. หลักการจัดตาแหน่ งหน้าทีต
่ ามลาดับชัน้
ของมหาวิทยาลัยเอง...
vs
1)
มี
ส
ายการบั
ง
คั
บ
บั
ญ
ชา
(Hierarchical Office)
ระบบของมหาวิทยาลัยนัน้ ไม่อาจใช้วธิ กี าร
และลาดับชัน้ ของการ
3. หลักการบริหารงานโดยใช้เอกสารลาย
บังคับบัญชาอย่างแข็งขันระหว่างอาจารย์
ตัดสินใจทีย่ าว
ลักษณ์อกั ษรเป็ บบรรทัดฐานในการ
ด้วยกันได้ เป็นเพียงแต่ “การนาในบรรดาผูท้ ่ี
2) ต้องมีระเบียบ ข้อบังคับ
เสมอกัน” (The first among equals) เท่านัน้ ...
ทางาน
และคาสังมากมายเพื
่
อ่
กาหนดหลักเกณฑ์ในการ
4. หลักความจาเป็ นในการใช้ผเู้ ชีย
่ วชาญเพื่อ
ปฏิบตั งิ าน ลดการใช้
มหาวิทยาลัยเป็นองค์กรทีใ่ ช้รปู แบบบริหารใน
บริหารงานในตาแหน่งหน้าทีต่ ่างๆ
ดุลพินิจตามอาเภอใจ
แนวราบ (Horizontal Administration)
3) มีมาตรฐานการจ้างงาน
5. หลักการมาก่อนของงานราชการ
เพียงมาตรฐานเดียว
ทีม่ า: ศ.ดร.สุรพล นิตไิ กรพจน์, 2559. มหาวิทยาลัยไทย: พัฒนาการ มหาวิทยาลัยในกากับ และกฎหมายทีเ่ กีย่ วกับการ
ทีม่ า: Max Weber
บริหารงาน

ระบบราชการ (Bureaucracy) มีหลักการ
สาคัญ 5 ประการ ได้แก่

ป๋วย อึ้งภำกรณ์ ,
ข้อคิดเรือ่ ง
อุดมศึกษา
ไพฑูรย์ สินลำ
รัตน์ , จุดมุง่ หมาย
ของมหาวิทยาล้ย
ไทย
อมร รักษำสัตย์,
การจัดหน่วยงาน
ในวิทยาลัยตาม
หลักรัฐประศาสน
ศาสตร์
Harlan
Cleveland, The
Future Executive

13

มหำวิทยำลัยในกำกับของรัฐ คืออะไร
Anderson and Richard (1998) ให้

ความหมายของ

University Autonomy

ว่า

“มหาวิทยาลัยทีม
่ อี สิ ระในการดาเนินงาน

ของตนเอง ไม่อยู่ภำยใต้อำนำจ และ
กำรชี้นำโดยรัฐบำล ทัง้ ด้านการกาหนด
กฎ ระเบียบข้อบังคับตามกฎหมาย
อานาจในการจัดการบุคลากรสายวิชาการ
อานาจทีเ่ กีย่ วข้องกับการพัฒนาและจัดการ
หลักสูตรและการเรียนการสอน อานาจใน
การจัดการทางการเงิน”
Andersen, Don and Richard, John, 1998.
University in Twenty Countries

อุทุมพร จำมรมำน และคณะ (2542) ให้
ความหมายของมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐว่า
“มหาวิทยาลัยของรัฐทีเ่ ป็ นนิติบค
ุ คลภำยใต้กำร

กำกับดูแลของรัฐมนตรีว่าการ
ทบวงมหาวิทยาลัย มีการตัดสินใจที่สิ้นสุดที่
ระดับสภำมหำวิทยำลัยมากทีส่ ดุ แยกการ
ตัดสินใจและวินิจฉัยด้านการบริหารและวิชาการ
ระดับสูงออกจากกัน เน้ นกำรบริหำรในรูปแบบ
คณะบุคคลในแต่ละระดับ ใช้ระบบรวมบริหาร
แต่แยกภารกิจ มีระบบกำรเงินที่คล่องตัว
ตรวจสอบได้ภายหลัง จากการรูปเงินก้อน และ
มีอำนำจกำรปกครองดูแลบำรุงรักษำ ใช้
กำรจัดหำประโยชน์ จำกทรัพย์สินของ
มหำวิทยำลัย รายได้ของมหาวิทยาลัยไม่ต้อง
นำส่งกระทรวงกำรคลัง และรัฐพึงจัดสรร
งบประมาณให้เท่าทีจ่ าเป็น
อุทุมพร จามรมาน และคณะ, 2542. การเตรียมพร้อม
ของมหาวิทยาลัยของรัฐเพือ่ เป็ นมหาวิทยาลัยในกากับ

ศ.ดร. วิจิตร ศรีสอ้ำน (2558) ได้
ระบุลกั ษณะของมหาวิทยาลัยในกากับของ
รัฐว่า
ซึง่ ยึดหลัก
ควำมเป็ นอิสระ ควำมคล่องตัว ควำม
มีเสรีภำพทำงวิชำกำร และควำม
รับผิดชอบ สนองตอบสังคม เพือ่ ให้
มหาวิทยาลัยบรรลุความเป็ นเลิศได้เร็วขึน้
…โดยยังเป็ นมหาวิทยาลัยของรัฐทีไ่ ม่เป็ น
ส่วนราชการ สามารถบริหารเบ็ดเสร็จ
สิน้ สุดทีส่ ภามหาวิทยาลัยให้มากทีส่ ดุ
เรียกมหาวิทยาลัยรูปแบบนี้วา่ Public
“…มหาวิทยาลัยในรูปแบบใหม่

autonomous university …”

วิจติ ร ศรีสอ้าน, 2558. มหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ:
นวัตกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในประเทศไทย.
เอกสารวิชาการ 14

ประเภทของหน่ วยงำนรัฐ

ส่วนรำชกำร

ประเภทของหน่ วยงำนรัฐ

วัตถุประสงค์องค์กร (จุดเน้ น)

กฎหมำยจัดตัง้

รัฐวิ สำหกิ จ
รัฐวิ สำหกิ จแบบดัง้ เดิ ม ภำยใต้
กฎหมำยเฉพำะ

องค์กำรมหำชน

รัฐวิ สำหกิ จแบบบริ ษทั จำกัด
บริ หำรมหำชน

แบบจัดตัง้ โดย พ.ร.บ.
เฉพำะ
ของตน

บริการสาธารณะทางปกครอง

บริการสาธารณะทางอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม (Industrial &
บริการสาธาณะทางสังคมและวัฒนธรรม (Social & Cultural public
(Administrative public services) เช่น
Commercial public services) เช่น การผลิตและจาหน่ ายสินค้าและบริการ
services) เช่น การศึกษา การวิจย
ั การทานุบารุงศิลปะ
การรักษาความสงบเรียบร้อย การป้องกัน งานบริการสาธารณูปโภคขนาดใหญ่ กิจการทีต่ อ้ งแทรกแซงตลอดให้เกิด วัฒนธรรม การพัฒนาและส่งเสริมการกีฬา การพัฒนาและถ่ายทอด
ประเทศ การออกกฎระเบียบ การ
ความเป็ นธรรม ฯลฯ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การสังคมสงเคราะห์ การบริการทาง
อนุญาต ฯลฯ
ต้องใช้อานาจรัฐในการบังคับ เช่น
ไม่ตอ้ งใช้อานาจรัฐ ในการทางาน สาธารณสุขและการแพทย์ งานบริการอืน่ ๆ ทีไ่ ม่เหมาะจะใช้สว่ น
ราชการ
เวนคืน

โดย พ.ร.บ.ปรับปรุง กระทรวง ทบวง
กรม และกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ
ของหน่วยงาน

ผลตอบแทนที่ม่งุ หวัง

ไม่มงุ่ หวังกาไร

ตัวอย่ำง

หน่วยงานทีเ่ ป็ นกรมและเทียบเท่ากรม
เช่น กรมการปกครอง กรมการจัดหางาน
มหาวิทยาลัยทีเ่ ป็ นส่วนราชการ

จัดตัง้ โดยกฎหมาย (พ.ร.บ./
พ.ร.ก./พ.ร.ฎ. /กฎระเบียบรัฐ/
ประกาศคณะปฏิวตั )ิ

จัดตัง้ เป็ นบริษทั ภายใต้ประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิขย์ และ
กฎหมายบริษทั มหาชนจากัด

จัดตัง้ โดยพระราชกฤษฎีกา จัดตัง้ โดยพระราชบัญญัติ เฉพาะ
ภายใต้ พ.ร.บ.องค์การมหาชน
ของตน
2542

มุง่ หวังผลกาไร การลงทุนต้องขออนุมตั จิ ากรัฐ และผลกาไร/รายได้ตอ้ งส่งคืน
รัฐ
•
•
•
•

การท่าเรือฯ
การทางพิเศษฯ
การรถไฟฯ
องค์การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนฯ

•
•
•
•

บมจ.การบินไทย
บจก.วิทยุการบิน
บมจ.ธนาคารกรุงไทย
ฯลฯ

ควำมเป็ นเจ้ำของ

รัฐเป็ นเจ้าของทัง้ หมด

แหล่งงบประมำณหลัก

งบประมาณแผ่นดิน

เงินรายได้/ เงินกู/้ เงินอุดหนุนจากงบประมาณแผ่นดิน (ตามกรณี)

กำรบังคับบัญชำ

อยูภ่ ายใต้การบังคับบัญชาของรัฐ

รัฐมีอานาจบริหารจัดการผ่านระบบคณะกรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูง

ควำมเป็ นอิ สระของกำร

แบบจัดตัง้ โดย พ.ร.ฎ.
ภำยใต้ พ.ร.บ.องค์กำร
มหำชน 2542

รัฐเป็ นเจ้าของทัง้ หมด

อยูภ่ ายใต้กฎระเบียบของรัฐทุกประการ สามารถออกกฎ ระเบียบเฉพาะของ

ทุนเกินครึง่ เป็ นของรัฐ

สามารถออกกฎระเบียบของตนเอง

ไม่มวี ตั ถุประสงค์ในการแสวงหาผลกาไร
•
•
•

รพ.บ้านแพ้ว
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน
สถาบันคุณวุฒวิ ชิ าชีพ

•
•
•
•

รัฐเป็ นเจ้าของ

สวทช.
สกว.
สวรส.
มหาวิทยาลัยในกาก้บของรัฐ
รัฐเป็ นเจ้าของ

งปม.แผ่นดินแบบเงินอุดหนุนทัวไปและเงิ
่
นรายได้

รัฐมีอานาจบริหารจัดการผ่านระบบคณะกรรมการและผูบ้ ริหาร
ระดับสูง
15
มีความเป็ นอิสระในการออก
มีความเป็ นอิสระในการออก

ข้อแตกต่ำงระหว่ำง ม.ในกำกับของรัฐ และ ม.ที่เป็ นส่วนรำชกำร
(เดิม)
ประเด็น

๑) ฐำนะของมหำวิทยำลัย

มหำวิทยำลัยที่เป็ นส่วนรำชกำร

มหำวิทยำลัยในกำกับของรัฐ

เป็ นส่วนราชการระดับกรมในสังกัดทบวงหรือ
กระทรวง
- เป็ นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ
- เป็ นช้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย

เป็ นหน่วยงานของรัฐทีเ่ ป็ นนิตบิ ุคคล ในกากับของ
รัฐมนตรีวา่ การกระทรวง
-เป็ นพนักงานหรือลูกจ้างของรัฐ
-เป็ นพนักงานของมหาวิทยาลัย

๓) เงินเดือนและสวัสดิกำร

เท่ากับข้าราชการพลเรือน

เงินเดือนสูงกว่าข้าราชการพลเรือนสามัญ
(1.5-1.7เท่า) สวัสดิการไม่น้อยกว่าข้าราชการ*

๔) กำรอุดหนุนจำกรัฐ

ได้รบั งบประมาณประจาปีแบบปกติ

ได้รบั งบประมาณประจาปีแบบเงินอุดหนุ นทัวไป
่
เป็ นเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย

๕) ควำมคล่องตัว

ขัน้ ตอนมาก ใช้กฎ ระเบียบของราชการทัวไป
่

ขัน้ ตอนน้อย ใช้กฎ ระเบียบของตนเอง

๖) กำรแบ่งส่วนงำน

แบ่งเป็ นส่วนราชการ: กอง แผนก หรือเทียบเท่า แบ่งส่วนงานและจัดระบบบริหารทีเ่ ป็ นของตนเอง

๒) ฐำนะของบุคลำกร

ที่มำ: ศ.ดร.วิ จิตร ศรีสอ้ำน
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มหำวิทยำลัยในกำกับของรัฐ คืออะไร (ต่อ)
ศำสตรำจำรย์ จรัส สุวรรณเวลำ (2551) ได้วเิ คราะห์วา่ เพราะเหตุใด
จึงควรให้มหาวิทยาลัยมีอสิ ระ และความอิสระเป็ นอย่างไร โดยท่านได้
ระบุวา่

ปัจจัยเกื้อหนุนของ ม.ในกำกับฯ ที่
ดี

“มหาวิทยาลัยในกากับของรัฐมีจุดประสงค์เพื่อ

1.

ความเป็ นผูน้ า

2.

การจัดการทรัพยากรของมหาวิทยาลัยอย่างมี
ประสิทธิภาพประสิทธิผล

3.

ระบบธรรมาภิบาล

4.

วัฒนธรรมและสภาพแวดล้อมภายในองค์กรที่
ดี

(Leadership) ของผูบ
้ ริหาร

1. เพือ
่ เสรีภาพทางวิชาการ …
2. เพือ
่ ความเป็ นอิสระจากระบบราชการ …
3. เพือ
่ ความเป็ นอิสระจากระบบรวมศูนย์ …
4. เพื่อให้เกิด Modern management

มีความจาเป็ นในเรื่องการวางแผน
เรื่ อ งการประเมิ น เรื่ อ งการดู แ ลให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และเรื่ อ ง
กระบวนการ ซึง่ ต้องการความเป็ นอิสระ …

5. เพือ
่ ความเป็ นอิสระจากการเป็ นอาณานิคมทางปญั ญาข้ามชาติ …

ศาสตราจารย์ จรัส สุวรรณเวลา, 2551. ความเป็ นอิสระของมหาวิทยาลัยไทย
สานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

(Good governance)
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กฎหมำยที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับกำรบริหำรจัดกำร ม.ในกำกับของรัฐ
1.

พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.

2.

พระราชบัญญัตกิ ารบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.

3.

พระราชบัญญัตริ ะเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.

4.

พระราชบัญญัตวิ ธิ กี ารงบประมาณ พ.ศ.

2542
2550

2547

2502

หมายเหตุ ทัง้ นี้ยงั มีกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับการบริหารงานของ ม.ในกากับฯ ในฐานะองค์การของรัฐโดยทัวไป
่ ได้แก่ 1) พรบ.วิธปี ฏิบตั ริ าชการทาง
ปกครอง พ.ศ.2539
2) พรบ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 3) พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 4) พรบ.จัดตัง้ ศาลปกครองและวิธ ี 18

สรุปคุณลักษณะของมหำวิทยำลัยในกำกับของรัฐ
เสรีภำพทำงวิชำกำร

ควำมเป็ นเลิศทำงวิชำกำร

กำรบริหำรโดยใช้หลักกำรบริหำรจัดกำรที่ดี
(2)

(1)
(Good governance)

โดยมีสภำมหำวิทยำลัยเป็ นองค์คณะสูงสุดในกำรตัดสินใจ

(3)

กำรบริ หำรงำนบุคคล
กำหนดตำแหน่ ง/จำนวนอัตรำกำลังได้เอง
กำหนดเงิ นเดือนและผลตอบแทนได้เอง

ประสิทธิภำพ/ประสิทธิผล
กำรใช้ทรัพยำกร

(4)

กำรจัดกำรงบประมำณ กำรเงิ น
และทรัพย์สิน

กำรจัดโครงสร้ำงองค์กร
และกำรแบ่งส่วนงำนภำยใน

ได้รบั งบประมำณแบบอุดหนุนทัวไป
่

กำหนดโครงสร้ำงองค์กรและกำรแบ่งส่วนงำน
ภำยในได้เอง

บริ หำรเงิ นรำยได้เองและไม่ต้องส่งคืนคลัง/
ควำมเป็ นเจ้ำของสิ นทรัพย์

มีวิธีกำรติ ดตำมประเมิ นผลกำรดำเนิ นงำนของ
องค์กรเอง

(Block grant)

มีกำรประเมิ นผลงำนที่ชดั เจนและใช้ในกำร
บริ หำรงำนบุคคล

สำมำรถตัดสิ นใจกู้ยืม/ลงทุนได้เอง
(ภำยใต้ขอบเขตที่กำหนดโดยกฎหมำย)

กำหนดระเบียบกำรบริ หำรงำนบุคคลได้เอง

กำหนดระเบียบกำรบริ หำร กำรเงิ น ทรัพย์สิน
และพัสดุเอง

มีระบบกำรติดตำม ตรวจสอบและประเมินผลที่มีประสิทธิภำพ
ที่มำ: คณะผูว้ ิ จยั

19

(3)

กรณี ศึกษำ มหำวิทยำลัยในกำกับของรัฐ

3 แห่ง

20

มหำวิ ทยำลัยเทคโนโลยีสรุ นำรี

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้ำธนบุรี

ึ ษา
3 กรณีศก

มหำวิ ทยำลัยเชียงใหม่

กำรวิจยั ได้เลือกกรณี ศึกษำ 3 แห่ง โดยเป็ นตัวแทนของ ม.ในกำกับฯ แต่ละกลุ่ม ได้แก่ ม.ในกำกับฯตัง้ แต่ก่อตัง้ ม.ในกำกับฯ
ที่แปรสภำพรุ่นที่ 1 (ช่วง พ.ศ.2541) และ ม.ในกำกับฯที่แปรสภำพรุ่นที่ 2 (ช่วงปี พ.ศ.2550-2551)
21

กำรเงินและงบประมำณ
CMU

KMUTT

รำยรับรำยจ่ำยจริง มจธ. ปี งบประมำณ 2535 - 2558

22

บุคลำกรสำยวิชำกำร

KMUTT

CMU

SUT

23

ผลงำนวิชำกำร

KMUTT

SUT

24

นักศึกษำและผูส้ ำเร็จกำรศึกษำ

KMUTT

CMU

SUT

25

กรณี ศึกษำมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี
เฉลิมภัทร พงศ์อำจำรย์

ได้ศกึ ษาการ
บริหารและการจัดสรรทรัพยากรของสถาบันอุดมศึกษาก่อน
และหลังเป็ นมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ กรณีศกึ ษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดยศึกษาการ
บริหารใน 4 มิติ ได้แก่
(2546)

•

การบริหารงานทัวไป
่

•

การบริหารด้านวิชาการ

•

การบริหารด้านการเงินและทรัพย์สนิ

•

การบริหารงานบุคคล

ผลกำรวิจยั พบว่ำ
•

•

การได้รบั อิสระในการบริหารจัดการในมิตดิ งั กล่าว จากการ
แปรสภาพเป็ นมหาวิทยาลันในกากับของรัฐนัน้ ทำให้กำร
บริหำรจัดกำรทัง้ 4 มิติ ทำได้มีประสิทธิภำพและเกิด
ประสิทธิผลสูงขึน้ ทัง้ จากมุมมองของบุคลากรและ
นักศึกษาของมหาวิทยาลัย
นอกจากนี้พบว่า เงือ่ นไขสาคัญทีส่ ดุ ของการเป็ น
มหาวิทยาลัยในกากับของรัฐทีม่ ปี ระสิทธิภาพคือ กำรปรับ
แนวคิด พฤติกรรมของบุคลำกร และกำรได้รบั กำร
สนับสนุนเชิงนโยบำยจำกรัฐบำลและหน่ วยงำนรัฐอื่น
ๆ ทีท่ าหน้าทีก่ ากับดูแล

ทีม่ า: เฉลิมภัทร พงศ์อาจารย์, 2546. การศึกษาเปรียบเทียบการบริหารและการจัดสรรทรัพยากรของสถาบันอุดมศึกษาก่อนและหลังเป็นมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ กรณีศกึ ษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุร.ี วิทยานิพนธ์ เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
26

กรณี ศึกษำมหำวิทยำลัยเชียงใหม่

ทีม่ า: รายงานการประเมินผลการเป็นมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี พ.ศ.2557
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ข้อสังเกตที่พบจำกกรณี ศึกษำ
•

ม.ในกำกับของรัฐที่แปรสภำพสำมำรถตัง้ งบประมำณรำยจ่ำยประจำปี ของมหำวิทยำลัยเพิ่มขึน้ หมำยถึงย่อมมีกำร
หำรำยได้เพิ่มขึน้ ตำมไปด้วย จำกกรณี มจธ. และมช.

•

รำยได้ที่เพิ่มขึน้ เป็ นส่วนของรำยได้จำกกำรวิจยั และกำรบริกำรวิชำกำร เป็ นรำยได้จำกแหล่งทุนภำยนอกอื่นๆ มิ
ได้มำจำกกำรงบประมำณแผ่นดินผ่ำนกำรอุดหนุนโดยตรงสู่มหำวิทยำลัย

•

สำมำรถจ้ำงบุคลำกรเพิ่มเติมได้ตำมที่มีควำมจำเป็ นภำยใต้กรอบงบประมำณที่ตนเองมีอยู่ นอกเหนื อไปจำก
กำลังคนที่จ้ำงด้วยเงินที่ได้รบั จำกกำรอุดหนุนผ่ำนงบประมำณแผ่นดิน

•

สัดส่วนบุคลำกรสำยวิชำกำรที่มีตำแหน่ งวิชำกำรในระดับผศ. รศ. และศ. ตลอดจนสัดส่วนบุคลำกรที่มีวฒ
ุ ิ
กำรศึกษำในระดับปริญญำเอก ของมหำวิทยำลัยในกำกับของรัฐนัน้ สูงขึน้ อย่ำงต่อเนื่ อง โดยเฉพำะ มทส.

•

หลังกำรแปรสภำพเป็ นม.ในกำกับของรัฐ มีผลผลิตที่สงู ขึน้ ในเชิงปริมำณทัง้ ในส่วนของจำนวนนักศึกษำ จำนวน
ผูส้ ำเร็จกำรศึกษำ ผลงำนจำกกำรวิจยั และนวัตกรรม โดยเฉพำะกรณี ของ มจธ.

•

ผลผลิตที่เป็ นผูส้ ำเร็จกำรศึกษำ พบว่ำ มีกำรผูส้ ำเร็จกำรศึกษำเพิ่มสูงขึน้ ในเชิงปริมำณอย่ำงต่อเนื่ อง หมำยถึง
ควำมสำมำรถในกำรรับนักศึกษำและกำรจัดกำรเรียนกำรสอนมีกำรขยำยตัว
28

(4)

ผลกำรสัมภำษณ์และประชุมกลุ่มย่อยกับผูท้ รงคุณวุฒิ

29

ผูท้ รงคุณวุฒิที่ให้สมั ภำษณ์และร่วม

Focused Group Discussion (เรียงลำดับตำมวันที่พบ)

1

ผู้ทรงคุณวุฒิ
ดร. สุเมธ แย้มนุ่ น

ตำแหน่ ง
อดีตเลขาธิการ กกอ./ อดีตนายกสภา มทร.
ธัญบุรี

ควำมเกี่ยวข้องกับระบบ ม.ในกำกับฯ
อดีตเข้าราชการและผูบ้ ริหาร กกอ. ศธ./ อดีตนายกสภาและผูบ้ ริหาร
มหาวิทยาลัยของรัฐและในกากับของรัฐ

2

ดร. กิตพิ งค์ พร้อมวงค์

เลขาธิการ สานักงานคณะกรรมการนโยบาย
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยัและนวัตกรรมแห่งชาติ

ผูบ้ ริหารหน่วยงานกาหนดนโยบายด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/ ผูใ้ ช้
บัณฑิตจากระบบอุดมศึกษาไทย

21 ตุลาคม 2559

3

ศ.ดร. วิจติ ร ศรีสอ้าน

นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี/
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

อดีต รัฐมนตรี ศธ./ ผูก้ ่อตัง้ อธิการบดีและนายกสภา ม.ในกากับฯ
หลายแห่ง

28 ตุลาคม 2559

4

ศ.นพ. วิจารณ์ พานิช

อดีตนายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล

1 พฤศจิกายน 2559

5

ศ.ดร. พจน์ สะเพียรชัย

ทีป่ รึกษาอธิการบดี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

อดีตนายกสภามหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ/ ผูบ้ ริหารองค์การด้านการวิจยั
และการศึกษาของประเทศหลายแห่ง
อดีต รัฐมนตรี ศธ./ทีป่ รึกษา กรรมการสภาและผูบ้ ริหารมหาวิทยาลัย
หลายแห่ง

6

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี
ประธานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

8

ดร. อมรวิชช์ นาครทรรพ

อาจารย์คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

9

ศ.ดร.นพ. พงษ์รกั ษ์ ศรีบณ
ั ฑิตมงคล

รองอธิการบดีฝา่ ยแผนงาน บริหารการเงินและ
ทรัพย์สนิ ม.เชียงใหม่

อธิการบดีมหาวิทยาลัยในกากับฯ
ประธานองค์กรกากับดูแลมหาวิทยาลัย/ อดีตนายกสภาและอธิการบดี
มหาวิทยาลัยรัฐ
บุคลากรและผูบ้ ริหาร ม.ในกากับฯ/ นักวิจยั ด้านระบบและนโยบาย
อุดมศึกษาไทย
ผูบ้ ริหาร ม.ในกากับฯ

12 พฤศจิกายน 2559

7

ศ.ดร. ประสาท สืบค้า
รศ.ดร. คุณหญิง สุมณฑา พรหมบุญ

10

รศ.ดร. สมเกียรติ สายธนู

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง

อดีตอธิการบดี ม.ในกากับฯ (ม.ทักษิณ)

24 พฤศจิกายน 2559

11

รศ.ดร. สรนิต ศิลธรรม
ผศ. ชัยชาญ ถาวรเวช
รศ.ดร. ศิโรจน์ ผลพันธิน

ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อดีต อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร
อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสติ

อดีตผูบ้ ริหาร ม.ในกากับของรัฐ (ม.มหิดล)
อดีตผูบ้ ริหาร ม.รัฐเดิม ทีก่ าลังแปรสภาพเป็น ม.ในกากับของรัฐ
อธิการบดี ม.ในกากับฯ

13 ธันวาคม 2559

ที่

12
13

วันที่พบ
5 ตุลาคม 2559

2 พฤศจิกายน 2559

17 พฤศจิกายน 2559
23 พฤศจิกายน 2559
23 พฤศจิกายน 2559

8 กุมภาพันธ์ 2560
9 กุมภาพันธ์ 2560
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ประเด็นที่สมั ภำษณ์ผทู้ รงคุณวุฒิ
1.

หลักการและความจาเป็ นของการเป็ น ม.ในกากับของรัฐ

2.

สภามหาวิทยาลัยกับการกากับดูแลองค์กร

3.

ความเป็ นผูน้ าและธรรมาภิบาลองค์กร

4.

รูปแบบการบริหารจัดการ

5.

การบริหารงานบุคคลและวิชาการ

6.

การบริหารงบประมาณ การเงิน และทรัพย์สนิ

7.

หน่วยงานภายนอกทีก่ ากับดูแล

8.

การเตรียมความพร้อมก่อนเป็ น ม.ในกากับของรัฐ
31

เรื่อง: 1) หลักกำรและควำมจำเป็ นของกำรเป็ น ม.ในกำกับของรัฐ
โดยธรรมชาติแล้ว มหาวิทยาลัยต้อง
มีควำมเป็ นอิสระ (Autonomy)
คล่องตัว มีเสรีภำพทำงวิชำกำร
ควำมรับผิดชอบต่อสังคม เพือ่
สามารถสร้างความเป็ นเลิศในภารกิจ
ของตน
ระบบราชการจึงไม่ใช่ระบบที่
เหมาะสมกับมหาวิทยาลัยมาตัง้ แต่
แรก

มหาวิทยาลัยในกากับของรัฐควรมี
ความแตกต่างจากมหาวิทยาลัยทีเ่ ป็ น
ส่วนราชการใน 3 เรื่องสำคัญ
ได้แก่
1. การจัดการบุคคล
2. การจัดการงบประมาณ การเงิน
และทรัพย์สนิ
3. การจัดโครงสร้างองค์กรและการ
แบ่งส่วนงานภายใน
4. การบริหารงานวิชาการและ
มาตรฐานวิชาการ

ตัง้ แต่ปี พ.ศ.2540 เป็ นต้นมา ได้
มีการออกกฎหมายเพือ่ ผ่อนปรนให้
มหำวิทยำลัยรัฐมีควำมคล่องตัวใน
เรือ่ ง การบริหารงานบุคคล การ
บริหารงบประมาณ การปรับปรุง
โครงสร้าง การบริหารวิชาการและ
อื่นๆ ทาให้ควำมแตกต่ำงระหว่ำง
ม.รัฐเดิม และ ม.ในกำกับ มี
น้ อยลงมำก
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เรื่อง:

2) สภำมหำวิทยำลัยกับกำรกำกับดูแลองค์กร

สภามหาวิทยาลัยทีด่ ี ต้องมีกรรมการ
ผูท้ รงคุณวุฒทิ ม่ี ปี ระสบการณ์สงู มา
ดูแลและช่วยมหาวิทยาลัย ควรมี
กรรมกำรผูท้ รงคุณวุฒิภำยนอก
มำกกว่ำกรรมกำรที่มำจำกภำยใน
มหาวิทยาลัย ซึง่ ต้องไม่มสี ว่ นได้สว่ น
เสีย เพราะสภามหาวิทยาลัยทีด่ ี
ผูท้ รงคุณวุฒทิ ด่ี กี จ็ ะทาให้ได้ผบู้ ริหาร
มหาวิทยาลัย ทีมบริหารทีด่ ี

สภามหาวิทยาลัยต้องมีความต่อเนื่อง
ในการทางาน มีลกั ษณะของควำม
เป็ น Ownership ไม่ใช่เพียงการ
ประชุมหรือให้ความคิดเห็น ต้องรู้
รายละเอียดสถำนกำรณ์ภำยใน
มหำวิทยำลัยพอสมควร ....ต้อง
มีกลไกในการทา รวมทัง้ การ
ตรวจสอบ มี Standing
committee....”

มหาวิทยาลัยหลายแห่งทัง้ ทีเ่ ป็ นม.
รัฐเดิม และม.ในกากับฯ มีปัญหำ
เรื่องธรรมำภิบำล ทัง้ ในด้ำน
ควำมโปร่งใสในกำรจัดกำร และ
ด้ำนคุณภำพของกำรผลิตบัณฑิต
และงำนวิชำกำร ทาให้สนคลอน
ั่
ความน่าเชือ่ ถือของกลุ่ม ม.ในกากับ
ฯ ซึง่ มีโอกาสเสีย่ งจากการได้รบั
อิสระในการบริหารจัดการมากกว่า
ม.รัฐเดิม
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เรื่อง:

3)

ควำมเป็ นผูน้ ำ

นำยกสภำมหำวิทยำลัยต้องเป็ น
บุคคลทีม่ วี สิ ยั ทัศน์ มีความเข้าใจ
หลักการการเป็ นมหาวิทยาลัยใน
กากับของรัฐ ต้องเข้าใจบริบทของ
สถาบันอุดมศึกษานัน้ ๆ เป็ นอย่างดี
ยิง่ และเป็ นทีย่ อมรับในเชิงประจักษ์
ระดับสังคม ระดับประเทศหรือ
ต่างประเทศ

ผูบ้ ริหารของมหาวิทยาลัย/สภา
มหาวิทยาลัย มีความสาคัญมาก
สาหรับการเป็ นมหาวิทยาลัยในกากับ
ของรัฐ จะต้องมีควำมรู้ควำม
เข้ำใจในหลักกำรของกำรเป็ น ม.
ในกำกับของรัฐอย่ำงดี

อาจจะต้องมีหลักสูตรสำหรับ
ผูบ้ ริหำรทุกระดับ อธิการบดี
กรรมการสภา คณบดี ผูอ้ านวยการ
กอง หัวหน้าสาขาวิชา ได้เรียนรู้
เพือ่ เป็ นแนวร่วมในการร่วมคิดร่วม
ทา ร่วมสร้างสรรค์ ร่วมจรรโลง
และนาไปสูก่ ารพัฒนาร่วมกัน ภายใต้
บริบทของ ม.ในกากับของรัฐ
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เรื่อง:

4)

รูปแบบกำรบริหำรจัดกำร

มหาวิทยาลัยในกากับของรัฐบางแห่ง
แม้ออกนอกระบบแล้ว ก็ยงั คงใช้
กรอบคิดและวิธีกำรทำงำนตำม
แบบเดิม ๆ ติดอยูก่ บั ระบบ
ราชการเดิม ซึง่ ต้องหาวิธแี ก้ไข
เพือ่ ให้สงั คมมันใจ
่ เกิดความเชือ่ ถือ
และยอมรับ

คนจานวนหนึ่งเคยชินทีจ่ ะใช้กติกา
ระบบราชการเป็ นแบบอย่าง ปฏิเสธ
ทีจ่ ะคิดใหม่ หรือ ออกจำกระบบ
รำชกำรทำงประตูหน้ ำและแอบ
เข้ำทำงประตูหลัง มหาวิทยาลัยใน
กากับของรัฐยังต้องถูกตรวจสอบโดย
รัฐ และมีกลไกการตรวจสอบตนเอง
ในระดับต่างๆ

ในเมือ่ มหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ
ได้รบั อิสระในการจัดการตนเอง
ภารกิจสาคัญทีต่ อ้ งเร่งดาเนินการคือ
หำวิธีให้เกิดกำรใช้ทรัพยำกรอย่ำง
มีประสิทธิภำพสูงสุด ภำยใต้
หลักกำรควำมโปร่งใส
ตรวจสอบได้ มิใช่ยงั คงใช่วธิ กี าร
เดิมๆตามระบบราชการเดิม
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เรื่อง:

5)

กำรบริหำรงำนบุคคลและวิชำกำร

หัวใจสาคัญของการเป็ น ม.ในกากับ
ฯ คือกำรเพิ่มควำมสำมำรถใน
กำรได้คนดีและเก่งมำร่วมงำน
หาก ม.ในกากับฯ ไม่สามารถใช้
ข้อดีน้ีได้ ก็ถอื ว่าล้มเหลว
มีตวั อย่างทีม่ หาวิทยาลัยในกากับของ
รัฐ บางแห่งไม่ประสบความสาเร็จใน
การดึงคนดีและเก่งเข้ามาร่วมงาน

การเป็ น ม.ในกากับของรัฐสามารถ
กาหนดระบบบริหารงานบุคคล
กรอบอัตรากาลัง ค่าตอบแทน
สวัสดิการ ความก้าวหน้าทางวิชาชีพ
จะช่วยสร้างแรงจูงใจแก่ บุคลากรมี
ความรู้ ความสามารถมาร่วมงานได้
คล่องตัวขึน้ ซึง่ สามารถกาหนดให้
สอดคล้องกับบริบทของ
มหำวิทยำลัยแต่ละแห่งได้โดยไม่
จำเป็ นต้องเหมือนกัน

มหาวิทยาลัยในกากับฯ มีเสรีภาพ
การจัดการวิชาการสูงขึน้ แต่ก็
จะต้องหำกลไกที่สร้ำงควำมมันใจ
่
ในคุณภำพของวิชำกำร เช่น การ
ให้มผี ทู้ รงคุณวุฒจิ ากภายนอกเข้า
มาร่วมเป็ นกรรมการ ทาหน้าทีร่ ่วม
พิจารณานโยบาย ทิศทางการ
ขับเคลื่อนคณะ ภาควิชา ตลอดจน
แลกเปลีย่ นความเห็น มุมมอง
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เรื่อง:

6)

กำรบริหำรงบประมำณ กำรเงิน และทรัพย์สิน

การเป็ น ม.ในกากับฯ ทาให้ได้รบั
เงินงบประมาณแผ่นดินแบบเงิน
อุดหนุนทัวไป
่ (Block Grant) ซึง่ มีความ
คล่องตัว ฉะนัน้ เป็ นโอกำสที่จะปรับ
ระบบกำรจัดกำรงบประมำณภำยในให้
คล่องตัว และกำรวำงแผนงบประมำณ
ระยะยำว

การสนับสนุนให้เกิด ม.ในกากับฯ
มิได้มีเจตนำรมย์ที่จะลดภำระภำร
พึ่งพิง งปม.แผ่นดิน แต่เป็ นการ
เพิม่ ความคล่องตัวในการหารายได้
เพือ่ ใช้พฒ
ั นาคุณภาพ ความเป็ นเลิศ
ทางวิชาการ และการตอบโจทย์
สังคม โดยไม่ต้องเพิ่มภำระ งปม.
แผ่นดิน

มหาวิทยาลัยในกากับฯ มีโอกำสที่
จะจัดหำและจัดกำรทรัพย์สินได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพสูงขึน้ โดย
ต้องมีการจัดทาระเบียบ และแนว
ปฏิบตั ทิ ช่ี ดั เจน และตัง้ อยูบ่ นหลัก
ของประสิทธิภาพและโปร่งใส

ควรมีการคิดและวางแผนจัดการ
รายได้อย่างสมดุล มุง่ ประโยชน์แต่
ไม่มงุ่ กาไร และมีความยังยื
่ น
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เรื่อง: 7) หน่ วยงำนภำยนอกที่กำกับดูแล และสำธำรณชน
มหาวิทยาลัยในกากับฯ จะมี
ประสิทธิภาพไม่ได้อยูท่ ก่ี ารจัดการ
ภายใน (Internal Governance)
เท่านัน้ แต่รวมถึงระบบกำรกำกับ
ดูแลจำกหน่ วยงำนภำยนอก
(External Governance) อย่ำงเข้ำใจ
และถูกต้อง

หน่วยงาน ผูบ้ ริหาร เจ้าหน้าทีข่ อง
หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องในระดับต่าง ๆ
สังคมสาธารณะ และฝา่ ยนโยบาย
(ครม./รัฐสภา) ส่วนใหญ่ยงั ขำด
ควำมเข้ำใจอย่ำงทัวถึ
่ งในหลักกำร
และสถำนะที่ถกู ต้องของ ม.ใน
กากับของรัฐ และปฏิบตั เิ หมือนเป็ น
หน่วยงานราชการ หรือเหมือนเป็ น
หน่วยงานเอกชน

มีความยากลาบากในกำรปรับ
โครงสร้ำงและระบบกำรกำกับดูแล
ม.ในกำกับของรัฐ เช่น การปรับ
การจัดสรรงบประมาณอุดมศึกษาเป็ น
การจัดสรรงบประมาณผ่านด้านอุป
สงค์ เป็ นต้น
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เรื่อง: 8) กำรเตรียมควำมพร้อมก่อนกำรเป็ น ม.ในกำกับของรัฐ
ควรมองว่าการเป็ นม.ในกากับของรัฐ
มิใช่สทิ ธิ ์ แต่เป็ นเส้นทำงสำหรับ
สถำบันที่มีควำมพร้อม (Must earn
the right to be) เนื่องจากหากไม่
พร้อม ก็จะเกิดผลเสีย มากกว่าผลดี
เช่น เพิม่ งปม. รายจ่าย แต่ยงั ได้
ผลผลิต ผลลัพธ์เช่นเดิม

จำเป็ นต้องมีกำรสำรวจควำม
พร้อมขององค์กรทัง้ ในเชิงระบบ
และควำมเข้ำใจของบุคลำกร
ตลอดจนกำรเตรียมกำรที่จำเป็ น
อื่นๆ ก่อน เช่น การตัง้ เป้าหมาย
การพัฒนาทีช่ ดั เจน การปรับทิศทาง
ดาเนินงาน(reprofile) การปรับการ
บริหารจัดการ การปรับกฎระเบียบ
ต่าง ๆ ทีส่ อดคล้องกับ พ.ร.บ.
การจัดตัง้ ฯ เป็ นต้น

ต้องมีกระบวนกำรสร้ำงควำม
เข้ำใจหลักกำรและพยำยำมสร้ำง
ฉันทำมติในกำรเป็ นมหำวิทยำลัย
ในกำกับของรัฐ ในทุกระดับ
ตัง้ แต่สภามหาวิทยาลัย บุคลากร
ภายใน นิสติ นักศึกษา และผูม้ สี ว่ น
ได้สว่ นเสียอื่นๆ
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(5)

สรุปกำรวิจยั และข้อเสนอแนะเชิงนโยบำยเพื่อกำรพัฒนำ
ระบบมหำวิทยำลัยในกำกับของรัฐ
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กำรตอบโจทย์คำถำมงำนวิจยั ข้อที่
โจทย์ข้อที ่ 1:
กำรเป็ นมหำวิทยำลัยใน
กำกับของรัฐ คืออะไร
และยังมีควำมสำคัญต่อกำร
พัฒนำระบบอุดมศึกษำของ
ประเทศไทยหรือไม่
อย่ำงไร เพียงใด

1

ข้อสรุป
• ในระดับนโยบาย พบว่าการผลักดันให้เป็ นมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ ยังคงมีความสาคัญและเกิด
ประโยชน์อย่างมากต่อการพัฒนาระบบอุดมศึกษาของไทย
•

ในระดับสถาบันพบว่า การเป็ น ม.ในกากับของรัฐ เป็ นสิง่ เกือ้ หนุ นประโยชน์ (Enabler) ต่อการ
บริหารจัดการทีด่ ขี องมหาวิทยาลัยอย่างชัดเจน อย่างน้อยในเรื่องการบริหารงานบุคคล

•

แม้วา่ รัฐบาลพยายามผ่อนปรนและออกกฎหมายเพื่อให้อสิ ระในการดาเนินงานแก่มหาวิทยาลัยรัฐมา
ตลอดตัง้ แต่ปี พ.ศ.2540 เช่น เรื่องการจัดการเงินรายได้ การบริหารงานบุคคล การปรับปรุง
โครงสร้างองค์กร ฯลฯ แต่การเป็ น ม.ในกากับของรัฐ อย่างเต็มตัวนัน้ ยังจาเป็ น ทัง้ เหตุผลในเชิง
กฎหมาย เชิงการปฏิบตั กิ าร และการเป็ นหลักคา้ ประกันความเป็ นอิสระอย่างแท้จริงในระยะยาว

•

สภามหาวิทยาลัยและผูบ้ ริหารต้องเข้าใจและสามารถใช้ประโยชน์จากสถานะการเป็ น ม.ในกากับ
ของรัฐ ในการพัฒนาองค์กรจึงจะทาให้เกิดผลสัมฤทธิ ์อย่างแท้จริง

•

รัฐบาลควรผลักดันนโยบาย ม.ในกากับของรัฐ ต่อไปเพือ่ ให้มหาวิทยาลัยทีม่ คี วามพร้อมมีโอกาสได้
ใช้ศกั ยภาพของตนได้อย่างเต็มที่
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กำรตอบโจทย์คำถำมงำนวิจยั ข้อที่

2

ข้อสรุป
โจทย์ข้อที ่ 2:
• มีมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ (ทัง้ ทีแ
่ ปรสภาพ
สภำพกำรดำเนินงำนจริงที่
และทีเ่ กิดขึน้ เป็ น ม.ในกากับฯ เลย) ทีป่ ระสบ
ความสาเร็จ และไม่ประสบความสาเร็จจาก
เกิดขึน้ ในมหำวิทยำลัยใน
สถานะการเป็ น ม.ในกากับฯ
กำกับของรัฐเป็ นอย่ำงไร
• พบว่า ปัจจัยพืน
้ ฐำนที่สำคัญที่สดุ ทีจ่ ะทาให้การ
เมื่อเปรียบเทียบกับ
เป็ นมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐเกิดผลสัมฤทธิ ์
หลักกำร แนวคิด และ
ตามทีค่ าดหวังไว้คอื “กำรมีธรรมำภิบำล” ในการ
จัดการองค์กร
เจตนำรมย์ที่ถกู ต้องของ
กำรเป็ นมหำวิทยำลัยใน • “การเป็น ม.ในกากับของรัฐ” นัน้ เปรียบเสมือนเป็น
การปลดปล่อยมหาวิทยาลัยให้มอี สิ ระ (ในการ
กำกับของรัฐ
ตัดสินใจ การกาหนดระเบียบการดาเนินการของ
ตนเอง) “กำรมีธรรมำภิบำล” เปรียบเสมือน
กรอบที่ประคองให้มหาวิทยาลัยพัฒนาอย่างมีวนิ ยั
ไม่ออกนอกเส้นทางทีต่ งั ้ ไว้

ระดับที่
ระดับที่

2

กำรบริ หำรจัดกำร
งบประมำณ
ระดับที่ 1
รำยได้ ทรัพย์สิน
และกำรยกระดับ
กำรบริ หำรงำน
กำรจัดกำร
บุคคล/แรงจูงใจเพื่อ
สรรหำ/รักษำผู้มี
ควำมสำมำรถ

3

กำรพัฒนำควำมเป็ น
เลิ ศอย่ำงเต็ม
ศักยภำพ บนฐำน
ทรัพยำกรที่มี

ควำมเข้ำใจและ
ร่วมใจของ
ประชำคม

ผูน้ ำที่เข้ำใจและมีควำมสำมำรถ

มีธรรมำภิบำล
ระดับควำมสำเร็จของกำรเป็ น ม.ในกำกับฯ
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กำรตอบโจทย์คำถำมงำนวิจยั ข้อที่

3

ข้อสรุป
โจทย์ข้อที ่ 3:
• รัฐบาลควรสนับสนุ นนโยบาย ม.ในกากับของรัฐ ต่อไปอย่างเต็มที่ บน
รัฐบำลควรมีแนวทำงในกำร
ฐานคิดต่อไปนี้
ผลักดันกำรพัฒนำ “ระบบ”
1. การเป็ นมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐจะเกิดประโยชน์สงู สุดก็ต่อเมือ
่
มหำวิทยำลัยในกำกับของ
มหาวิทยาลัยมีความพร้อมทีจ่ ะเปลีย่ นแปลง และมีทศิ ทางการพัฒนา
ทีถ่ ูกต้องและชัดเจน
รัฐอย่ำงไร
2.

ธรรมาภิบาลเป็ นปจั จัยพืน้ ฐานที่ มหาวิทยาลัยในกากับของรัฐต้องมี
(สาคัญมากกว่าธรรมาภิบาลในมหาวิทยาลัยรัฐเดิม)
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ข้อเสนอแนะเชิงนโยบำย
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบำยมี

3 ส่วน

ได้แก่

1.

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายสาหรับระบบมหำวิทยำลัยในกำกับของรัฐ

2.

ข้อเสนอแนะสาหรับกลุ่มมหำวิทยำลัยรัฐที่ประสงค์จะแปรสภำพเป็ น
มหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ

3.

ข้อเสนอแนะสาหรับกลุ่มมหำวิทยำลัยในกำกับของรัฐในปัจจุบนั
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1)

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบำยสำหรับระบบมหำวิทยำลัยในกำกับของรัฐ
1.

กาหนดหลักเกณฑ์กลางสาหรับการกากับดูแลการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ

2.

การปรับกลไกการกากับดูแลจากภายนอก

3.

พิจารณาทบทวนผลักดันการจัดสรรงบประมาณสูอ่ ุดมศึกษาให้เป็ นการจัดสรรผ่านด้านอุปสงค์
(Demand-side Financing) ตามศักยภาพของมหาวิทยาลัยและในสาขาทีเ่ ป็ นความ
ต้องการของตลาดแรงงาน

4.

การสือ่ สารและสร้างความเข้าใจเรือ่ งหลักการ บทบาทหน้าทีข่ องมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ
ต่อสาธารณะ

5.

การรายงานผลการดาเนินงานของมหาวิทยาลัยต่อผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย

6.

หน่วยงานกากับดูแลธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ

7.

ระบบมหาวิทยาลัยพีเ่ ลีย้ ง
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ข้อเสนอแนะเชิงนโยบำยสำหรับระบบมหำวิทยำลัยในกำกับของรัฐ
ข้อเสนอแนะที่ 1: กาหนดหลักเกณฑ์กลางสาหรับการ
กากับดูแลการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ
1.

2.

กาหนดองค์ประกอบกรรมการสภามหาวิทยาลัยให้มกี รรมการ
ผูท้ รงคุณวุฒจิ ากภายนอกมากขึน้ โดยควรมีกรรมการภายนอก
มากกว่ากรรมการจากภายในมหาวิทยาลัย ทัง้ นี้อาจจะมี
ฐานข้อมูลผูท้ รงคุณวุฒใิ นสาขาวิชาชีพต่างๆ ทีไ่ ด้รบั การ
ยอมรับจากสังคม เพือ่ ประกอบในการพิจารณาสรรหา

กาหนดหลักเกณฑ์และกระบวนการคัดเลือกและสรรหา นาก
ยกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยและผูบ้ ริหาร
ทีต่ อ้ งเกิดจากการมีสว่ นร่วมของประชาคม และทีโ่ ปร่งใส
ตรวจสอบได้

3.

กาหนดให้สภามหาวิทยาลัยต้องรายงานผลการดาเนินงานของ
สภามหาวิทยาลัยให้ประชาคมรับทราบ

4.

มีการประเมินผลการปฏิบตั งิ านของสภามหาวิทยาลัยโดย
องค์กรกลางเป็ นผูป้ ระเมิน มากกว่าการประเมินตนเองเหมือน
ในปจั จุบนั

5.

เสริมสร้างความเข้มแข็งของสภามหาวิทยาลัย โดยมุง่ ปรับ

ข้อเสนอแนะที่

2: เร่งปรับกลไกการกากับดูแลจากภายนอก

(External governance)

1.

2.
3.

สร้าง/ปรับความเข้าใจให้กบั หน่วยงานกลางทีเ่ กีย่ วข้องว่า
มหาวิทยาลัยในกากับของรัฐคืออะไร มีหลักการเหตุผล และ
ความสาคัญต่อการพัฒนาการอุดมศึกษาและการพัฒนาประเทศ
อย่างไร
ปญั หาส่วนใหญ่มไิ ด้อยูท่ ห่ี ลักการ แต่อยูท่ ก่ี ารปฏิบตั ิ โดยเฉพาะ
ความทัวถึ
่ งและความมีมาตรฐานของแนวปฏิบตั ิ
หน่วยงานภายนอกทีเ่ กีย่ วข้องโดยตรงกับมหาวิทยาลัยในกากับ
ของรัฐ ได้แก่
• สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
• สานักงบประมาณ
• สานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
• สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
(องค์การมหาชน)
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ิ งนโยบำยส
ข้ข้ออเสนอแนะที
เสนอแนะเช
่ 3: พิจารณาทบทวนผลั
กดันำหรั
การจัดบ
สรรระบบมหำวิทยำลัยในกำกับของรัฐ
งบประมาณสูอ่ ุดมศึกษาให้เป็ นการจัดสรรผ่านด้านอุปสงค์
(Demand-side Financing) ตามศักยภาพของ
มหาวิทยาลัยและในสาขาทีเ่ ป็ นความต้องการของตลาด
แรงงาน
•

เพือ่ กระตุน้ ให้มหาวิทยาลัยยกระดับคุณภาพและประสิทธิภาพ
การดาเนินงาน และประสิทธิภาพการบริหารจัดการของ

•

การทีม่ หาวิทยาลัยได้รบั เงินผ่านด้านอุปสงค์ จะทาให้
มหาวิทยาลัยต้องปรับการบริหารจัดการของตนให้ดี มี
ประสิทธิภาพ มิฉะนัน้ มหาวิทยาลัยจะมีความเสีย่ งในเรื่อง
ต้นทุน รายได้

•

ผูเ้ รียนจะเป็ นผูเ้ ลือกเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยทีด่ ที ส่ี ดุ ทีต่ นเองจะ
มีศกั ยภาพเรียนได้ ด้วยสภาพนี้สภามหาวิทยาลัย ผูบ้ ริหาร
และประชาคม ก็จะมีความตื่นตัวในการร่วมดาเนินการให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป

ข้อเสนอแนะที่ 4: การสือ่ สารและสร้างความเข้าใจเรือ่ ง
หลักการ บทบาทหน้าทีข่ องมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐต่อ
สาธารณะ

•

กลุม่ มหาวิทยาลัยในกากับของรัฐควรสือ่ สาร สร้างความเข้าใจต่อ
สังคม เพือ่ ให้สาธารณชน และผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียได้รจู้ กั มหาวิทยาลัย
ในกากับของรัฐอย่างถูกต้อง โดยต้องถือว่า เป็ นวาระสาคัญ ต้องมี
การวางกลยุทธ์การสือ่ สารในเรื่องดังกล่าวนี้อย่างจริงจังและหวังผล

•

สาระทีค่ วรสือ่ สาร ได้แก่:
1.

เหตุผลความจาเป็ นของการเป็ นมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ

2.

ตัวอย่างการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยชัน้ นาในต่างประเทศ
ภายใต้รปู แบบ Autonomous University

3.

ความแตกต่างระหว่างการแปรสภาพเป็ นมหาวิทยาลัยในกากับ
ของรัฐ (Autonomous University) กับการแปรสภาพเป็ น
เอกชน (Privatization)

4.

ประเด็นเรื่องธรรมาภิบาลและการกากับดูแล

(Governance)

47

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบำยสำหรับระบบมหำวิทยำลัยในกำกับของรัฐ
ข้อเสนอแนะที่ 5: การรายงานผลการดาเนินงานของ
มหาวิทยาลัยต่อผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย และสาธารณะ
1.

กาหนดให้มหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ ต้องรายงานผลการ
ดาเนินงานให้ผมู้ สี ว่ นได้สว่ นเสียทัง้ ภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยทราบ เพือ่ มุง่ หวังให้เกิดการรับรูแ้ ละร่วมติดตาม
ตรวจสอบการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย

2.

ตัวอย่างวิธกี ารรายงานผลการดาเนินงาน:
• การเผยแพร่รายงานประจาปี ดว้ ยข้อมูลทีก
่ าหนดให้
• การรายงานทางการเงินต่อสาธารณะ
• Good University Report
•

การเปิดเวทีประจาปีให้ประชาคมซักถามและแลกเปลีย่ น
ความคิดเห็นและข้อมูลกับผูบ้ ริหารและสภา
มหาวิทยาลัย**

ข้อเสนอแนะที่ 6: หน่วยงานกากับดูแลธรรมาภิบาลของ
มหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ
•

พิจารณาให้มหี น่วยงานทาหน้าทีก่ ากับดูแลธรรมาภิบาลของ
มหาวิทยาลัยในกากับของรัฐอย่างจริงจังในลักษณะทีเ่ ป็ น Regulator
ในลักษณะคล้ายกับสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) ทีก่ ากับดูแลเรื่องธรรมาภิบาลของ
บริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

•

หน่วยงานดังกล่าวนี้อาจทาหน้าทีก่ าหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบตั ิ
ทีเ่ กีย่ วข้องกับธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ

•

มีการประเมินผลสัมฤทธิ ์ของกลุม่ มหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ โดย
จาแนกเป็ นกลุม่ ตามบริบทและอายุของการแปรสภาพ/จัดตัง้ เพือ่
นาไปสูก่ ารพัฒนามหาวิทยาลัยแต่ละกลุ่มต่อไป

หมายเหตุ:
** ในลักษณะคล้ายการทีบ
่ ริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
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ข้อเสนอแนะเชิงนโยบำยสำหรับระบบมหำวิทยำลัยในกำกับของรัฐ
ข้อเสนอแนะที่
•

7: ระบบมหาวิทยาลัยพีเ่ ลีย
้ง

ควรพัฒนาระบบมหาวิทยาลัยพีเ่ ลีย้ ง เพือ่ ให้
มหาวิทยาลัยทีผ่ า่ นประสบการณ์การแปรสภาพเป็ น
มหาวิทยาลัยในกากับของรัฐแล้ว และสามารถ
ดาเนินการได้อย่างประสบสาเร็จ มาร่วมให้แนวทาง
แบ่งปนั ประสบการณ์ ให้ขอ้ เสนอแนะ/ชีแ้ นะต่อ
มหาวิทยาลัยของรัฐทีป่ ระสงค์จะแปรสภาพเป็ น
มหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ
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2)

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบำยสำหรับระบบมหำวิทยำลัยในกำกับของรัฐ
1.

หลักเกณฑ์ในการตรวจสอบความพร้อมของมหาวิทยาลัยรัฐทีป่ ระสงค์จะแปรสภาพเป็ น
มหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ

2.

แนวทางการเตรียมการแปรสภาพเป็ นมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ
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ข้อเสนอแนะเชิงนโยบำยสำหรับระบบมหำวิทยำลัยในกำกับของรัฐ
ข้อเสนอแนะที่ 1: หลักเกณฑ์ในการตรวจสอบความ
พร้อมของมหาวิทยาลัยรัฐทีป่ ระสงค์จะแปรสภาพเป็ น
มหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ

ข้อเสนอแนะที่ 2: แนวทางการเตรียมการแปรสภาพเป็ น
มหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ

ความพร้อมในด้านความเข้าใจของประชาคมภายใน
มหาวิทยาลัย
2. ความพร้อมในด้านจุดยืนและทิศทางการพัฒนา
มหาวิทยาลัย (Re-profiling)
3. ความพร้อมของบุคลากรสายสนับสนุ น

1.

การแลกเปลีย่ นเรียนรูจ้ ากมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐที่
ดาเนินการในปจั จุบนั

2.

การเตรียมผูน้ าในขับเคลื่อนการเปลีย่ นสถานภาพไปเป็ น
มหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ

3.

การปรับโครงสร้างการดาเนินงานของหน่วยงานใน
มหาวิทยาลัย วิเคราะห์กลุ่มงาน จัดภาระงานใหม่ทงั ้ งาน
วิชาการ และงานบริหารจัดการ

4.

การจัดเตรียมร่างกฎ ระเบียบต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องในการ
เปลีย่ นแปลงหลักๆ
การเตรียมความพร้อมให้บุคคลทุกฝา่ ยเข้าใจหลักการของ

1.

5.
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3)

ข้อเสนอแนะสำหรับกลุ่มมหำวิทยำลัยในกำกับของรัฐในปัจจุบนั
1.

2.

วิเคราะห์ Gap Analysis ระวห่างผลลัพท์ทค่ี าดหวัง (expectation) ทัง้ ในด้านวิชาการ ด้านการเงิน
ด้านบุคคล กับ ผลทีเ่ ป็ นจริงในปจั จุบนั (Actual) เพือ่ หำกลยุทธ์ แนวทำงกำรลดช่องห่ำงดังกล่าว
ปรับกรอบวิธีคิด กำรทำงำน ของบุคลำกรทุกระดับ ให้สอดรับเป๋็นไปในทิศทางเดียวกับ
เป้าหมายของมหาวิทยาลัย มุง่ เน้นผลลัพท์ในการทางาน (Resulted based Performance)

3.

สารวจ ตรวจสอบ กฎ ระเบียบ กติกำต่ำงๆของมหำวิทยำลัย ว่าเอือ้ อานวยในการดาเนินงาน
หรือไม่ ยังมีประเด็น ข้อจากัด อะไร เพือ่ หาแนวทางแก้ไขให้สอดคล้อง และนาไปใช้ปฏิบตั ไิ ด้จริง

4.

สร้างควำมรู้ ควำมเข้ำใจให้แก่ผนู้ ำองค์กรทุกระดับ ต้องเข้าใจในหลักการของการเป็ น ม.ในกากับ
ฯ โดยอาจจดาเนินการจัดหลักสูตรการบริหารจัดการ ม.ในกากับฯ ให้แก่ผบู้ ริหำร หรือ ผูท้ ี่จะมำ
ทำหน้ ำที่บริหำรในวันข้ำงหน้ ำ
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1) การบริหารการเงินที่ดี มีความสาคัญกับการบรรลุเป้ าหมายของ
autonomous university (AU) เช่น มก.อย่างไร
2) AU ควรจะมีรปู แบบการบริหารการเงินที่เหมาะสมอย่างไร (รวมถึงรูปแบบ
ใหม่ของ fund raising)
3) operation units ต่างๆ เช่น คณะ สถาบัน สานัก ควรมีบทบาทและการมี
ส่วนร่วมที่เพิ่มขึน้ ในการบริหารการเงินอย่างไร
4) governance มีความสาคัญกับการบริหารการเงินและความสาเร็จของ AU
อย่างไร
5) AU โดยเฉพาะ มก. ควรมีระบบและ organization สาหรับการสร้าง
governance ที่เหมาะสมอย่างไร เพื่อสนับสนุนการบริหารการเงินและตอบสนอง
stakeholder ต่างๆ
King Mongkut’s University of Technology Thonburi

