
สนับสนุนทนุวิจยัโดย

ส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำกำรศึกษำ
ด ำเนินกำรวิจยัโดย

ศนูยน์วตักรรมนโยบำย
มหำวิทยำลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบรีุ

เมษำยน 2560

โครงกำรศึกษำวิจยั
“ประสิทธิภำพและกำรบริหำรจดักำร
ของมหำวิทยำลยัในก ำกบัของรฐั”



สำระส ำคญั

1. วตัถปุระสงค ์โจทย ์กรอบแนวคิดของกำรวิจยั และกระบวนกำรวิจยั

2. หลกักำรและพฒันำกำรของระบบมหำวิทยำลยัในก ำกบัของรฐั

3. กรณีศึกษำ มหำวิทยำลยัในก ำกบัของรฐั 3 แห่ง (ม.เทคโนโลยีสรุนำรี - 2533,

ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบรีุ - 2541, ม.เชียงใหม่ - 2551)

1. ประมวลผลกำรสมัภำษณ์และประชมุกลุ่มย่อยกบัผูท้รงคณุวฒิุ

2. สรปุกำรวิจยัและข้อเสนอแนะเชิงนโยบำยเพ่ือกำรพฒันำระบบมหำวิทยำลยัใน
ก ำกบัของรฐั
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(1)

วตัถปุระสงค ์โจทย ์และกรอบแนวคิดของกำรวิจยั
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วตัถปุระสงคข์องกำรวิจยั
1. เพ่ือศึกษำกำรด ำเนินงำนและบริหำรจดักำรของมหำวิทยำลยัในก ำกบัของรฐั เพื่อให้ทรำบถงึ

ควำมก้ำวหน้ำและกำรบรรลเุป้ำหมำยของกำรเป็นมหำวิทยำลยัในก ำกบัของรฐั

2. เพ่ือวิเครำะหข้์อดี และอปุสรรคของกำรท่ีมหำวิทยำลยัของรฐัเดิมแปรสภำพเป็นมหำวิทยำลยัในก ำกบั
ของรฐั

3. เพ่ือจดัท ำข้อเสนอแนวทำงกำรปรบัระบบและประสิทธิภำพกำรบริหำรจดักำรให้บรรลเุป้ำหมำยของกำร
เป็นมหำวิทยำลยัในก ำกบัของรฐัและบทบำทของรฐัในกำรก ำกบัดแูลมหำวิทยำลยัในก ำกบัของรฐั
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ผลท่ีได้รบั

1. ผลกำรศึกษำควำมก้ำวหน้ำและกำรบรรลเุป้ำหมำยของกำรด ำเนินงำนและกำรบริหำรจดักำรของ
มหำวิทยำลยัในก ำกบัของรฐัในแต่ละกลุ่ม

2. สรปุผลข้อดี อปุสรรคของกำรเป็นมหำวิทยำลยัในก ำกบัของรฐั

3. ข้อเสนอแนวทำงกำรปรบัระบบและประสิทธิภำพกำรบริหำรจดักำรให้บรรลเุป้ำหมำยของกำรเป็น
มหำวิทยำลยัในก ำกบัของรฐัและบทบำทของรฐัในกำรก ำกบัดแูลมหำวิทยำลยัในก ำกบัของรฐั
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โจทยค์ ำถำมกำรวิจยั (Research Questions)

6

โจทยข้์อที ่ 1: 

กำรเป็นมหำวิทยำลยัในก ำกบั

ของรฐั คืออะไร

และยงัมีควำมส ำคญัต่อกำร

พฒันำระบบอดุมศึกษำของ

ประเทศไทยหรือไม่ อย่ำงไร

เพียงใด

โจทยข้์อที ่ 2: 

สภำพกำรด ำเนินงำนจริงท่ี

เกิดขึน้ในมหำวิทยำลยัในก ำกบั

ของรฐัเป็นอย่ำงไร เมื่อ

เปรียบเทียบกบัหลกักำร

แนวคิด และเจตนำรมยท่ี์

ถกูต้องของกำรเป็น

มหำวิทยำลยัในก ำกบัของรฐั

โจทยข้์อที ่ 3:

รฐับำลควรมีแนวทำงในกำร

ผลกัดนักำรพฒันำ “ระบบ” 

มหำวิทยำลยัในก ำกบัของรฐั

อย่ำงไร

(ทัง้ ม.ในก ำกบัฯในปัจจบุนั

และ ม.รฐัเดิมท่ีจะแปรสภำพ

เป็น ม.ในก ำกบัฯใหม่) 



ผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียใน “ระบบมหำวิทยำลยัในก ำกบัของรฐั”
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มหำวิทยำลยั มหำวิทยำลยัมหำวิทยำลยั

มหำวิทยำลยั
มหำวิทยำลยั

มหำวิทยำลยั
มหำวิทยำลยั

สกอ.
สกศ.

สศช.

สงป.

รฐัมนตรี/ครม.
สภำมหำวิทยำลยั

อธิกำรบดีและผูบ้ริหำร

คณะ/สถำบนั/ส ำนัก

บคุลำกร นิสิต/นักศึกษำ

สมศ./สทศ.

ชุมชน/สงัคม/ผูป้กครอง ภำคเอกชน/ผูใ้ช้บณัฑิต

สตง./ปปช.
ศิษยเ์ก่ำ



(3)

วิเครำะหค์วำมแตกต่ำง
ระหว่ำงหลกักำรและสภำพ

กำรด ำเนินงำนจริง

• กำรศึกษำเอกสำร
• กำรวิเครำะหข้์อมลู/สถิติ
• กำรสมัภำษณ์ผูมี้ส่วนได้
ส่วนเสีย

• กำรสมัภำษณ์ผูบ้ริหำร
มหำวิทยำลยัในก ำกบัของรฐั

• วิเครำะหข้์อดีข้อเสีย

(1)

หลกักำร/แนวคิด/
เจตนำรมณ์ของกำรเป็น
มหำวิทยำลยัในก ำกบั

ของรฐั

(2)

สภำพกำรด ำเนินงำน
และกำรบริหำรจดักำร
จริงในปัจจบุนัของ ม.

ในก ำกบัของรฐั

(4)

ข้อเสนอแนวทำงกำร
ปรบัปรงุ

• กำรศึกษำเอกสำร
• กำรศึกษำกฎหมำย
นโยบำย และ
ยทุธศำสตร์

• กำรสมัภำษณ์ผู้
เช่ียวขำญ/
ผูท้รงคณุวฒิุ

กรอบแนวคิดกำรวิจยั
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(1) ก ำหนดโจทยแ์ละกรอบแนวคิดของ
กำรวิจยั

(2) ทบทวนบริบทเชิงนโยบำย
และงำนวิจยัท่ีเก่ียวข้อง

• กลุ่มผูก้ ำหนดนโยบำย
• กลุ่มผูก้ ำกบันโยบำยมหำวิทยำลยั
• กลุ่มผูบ้ริหำรมหำวิทยำลยั
• กลุ่มผูใ้ช้บณัฑิต

(3) สมัภำษณ์ + Focused 

Group Discussion

(4) กำรศึกษำเชิงลึกกรณีศึกษำ
ม.ในก ำกบัของรฐั ตวัอย่ำง 3

แห่ง

(5) กำรวิเครำะห์ (6) กำรให้ข้อเสนอแนะเชิง
นโยบำย

01

05040302

กระบวนกำรวิจยั
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Theory

Case Studies/
Researches

Interview/
Expert Judgment

../Report/Word/09-ภาคผนวก-รายชื่อผู้สัมภาษณ์.jpg


(2)

หลกักำรและพฒันำกำรของระบบมหำวิทยำลยัในก ำกบัของรฐั
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มหำวิทยำลยัแม่ฟ้ำหลวง

2507

กำรสมัมนำเรื่องปัญหำและบทบำทของ
มหำวิทยำลยัในประเทศไทย
คณะรฐัศำสตร์ จฬุำลงกรณ์

มหำวิทยำลยั

2514

คณะรฐัมนตรีลงมติเหน็ชอบในหลกักำร
เรื่อง “มหำวิทยำลยัในก ำกบัของ

รฐับำล” ณ วนัท่ี 9 กมุภำพนัธ์ 2514

2533

บรรจนุโยบำยมหำวิทยำลยัในก ำกบั
ของรฐั ในแผนอดุมศึกษำ

ระยะยำว 15 ปี (พ.ศ. 2533-
2547)

มหำวิทยำลยัเทคโนโลยีสรุนำรี

2535

มหำวิทยำลยัวลยัลกัษณ์

2540

2541

- มหำวิทยำลยัมหำจฬุำลงกรณรำชวิทยำลยั
- มหำวิทยำลยัมหำมกฏุรำชวิทยำลยั

2550

- มหำวิทยำลยัมหิดล
- มหำวิทยำลยัเทคโนโลยี
 พระจอมเกล้ำพระนครเหนือ

2551

- มหำวิทยำลยับรูพำ
- มหำวิทยำลยัทกัษิณ
- จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั
- มหำวิทยำลยัเชียงใหม่
- สถำบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำ
เจ้ำคณุทหำรลำดกระบงั

2558

- มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์
- มหำวิทยำลยัขอนแก่น
- มหำวิทยำลยัสวนดสิุต
- มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์

2559

- รำชวิทยำลยัจฬุำภรณ์
- มหำวิทยำลยัศรีนครินทรวิโรฒ
- มหำวิทยำลยัศิลปำกร
- มหำวิทยำลยัสงขลำนครินทร์

2553

มหำวิทยำลยัพะเยำ
มหำวิทยำลยันวมินทรำธิรำช

สถำบนัดนตรีกลัยำณิวฒันำ

2555

พ.ร.บ.กำรศึกษำแห่งชำติฯ พ.ศ. 
2542 บญัญติัเรื่อง มหำวิทยำลยัใน

ก ำกบัของรฐัไว้ใน ม.36 

2542

มหำวิทยำลยัเทคโนโลยี
พระจอมเกล้ำธนบรุี

พฒันำกำรของระบบมหำวิทยำลยัในก ำกบัของรฐั
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กลุ่มท่ี 1

มหำวิทยำลยัในก ำกบัของรฐั
ตัง้แต่เร่ิมต้นก่อตัง้

กลุ่มท่ี 2

มหำวิทยำลยัในก ำกบัของรฐั
ท่ีแปรสภำพจำกมหำวิทยำลยัรฐัเดิม

กลุ่มท่ี 3

มหำวิทยำลยัในก ำกบัของรฐัท่ียกระดบัมำ
จำกสถำบนักำรศึกษำท่ีมีอยู่แล้ว

มหำวิทยำลยัเทคโนโลยีสรุนำรี
(2533)

มหำวิทยำลยัวลยัลกัษณ์ (2535)

มหำวิทยำลยัแม่ฟ้ำหลวง (2541)

รุ่นท่ี 1

พ.ศ. 2541

รุ่นท่ี 2

พ.ศ. 2550-2551

รุ่นท่ี 3

พ.ศ. 2558-2559

มหำวิทยำลยัเทคโนโลยี
พระจอมเกล้ำธนบรีุ
(2541)

มหำวิทยำลยัมหิดล (2550)

มหำวิทยำลยัเทคโนโลยีพระจอม
เกล้ำพระนครเหนือ (2550)

มหำวิทยำลยับรูพำ (2551)

มหำวิทยำลยัทกัษิณ (2551)

จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั
(2551)

มหำวิทยำลยัเชียงใหม่ (2551)
สถำบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำ
เจ้ำคณุทหำรลำดกระบงั

มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์
(2558)

มหำวิทยำลยัขอนแก่น (2558)

มหำวิทยำลยัสวนดสิุต (2558)

มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ (2558)
มหำวิทยำลยัศรีนครินทรวิโรฒ
(2559)

มหำวิทยำลยัศิลปำกร (2559)

มหำวิทยำลยัสงขลำนครินทร์
(2559)

มหำวิทยำลยัมหำจฬุำลงกรณรำชวิทยำลยั (2540)

มหำวิทยำลยัมหำมกฏุรำชวิทยำลยั (2540)

มหำวิทยำลยัพะเยำ (2553)

มหำวิทยำลยันวมินทรำธิรำช (2553)

สถำบนัดนตรีกลัยำณิวฒันำ (2555)

รำชวิทยำลยัจฬุำภรณ์ (2559)

กลุ่มมหำวิทยำลยัในก ำกบัของรฐั
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ป๋วย อ้ึงภำกรณ์, 

ขอ้คดิเรือ่ง
อุดมศกึษา

ไพฑูรย์ สินลำ
รตัน์, จุดมุง่หมาย
ของมหาวทิยาลย้
ไทย
อมร รกัษำสตัย,์ 

การจดัหน่วยงาน
ในวทิยาลยัตาม
หลกัรฐัประศาสน
ศาสตร์
Harlan 
Cleveland, The 
Future Executive
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ท ำไมมหำวิทยำลยัต้องมีควำมเป็นอิสระ คล่องตวัมำกกว่ำส่วนรำชกำรอ่ืนทัว่ไป

ระบบราชการ (Bureaucracy) มหีลกัการ
ส าคญั 5 ประการ ไดแ้ก่

1. หลกัการแบง่แยกอ านาจหน้าทีต่าม
ต าแหน่งราชการ โดยใชบ้ทบญัญตัแิหง่
กฎหมาย

2. หลกัการจดัต าแหน่งหน้าทีต่ามล าดบัชัน้
(Hierarchical Office)

3. หลกัการบรหิารงานโดยใชเ้อกสารลาย
ลกัษณ์อกัษรเป็บบรรทดัฐานในการ
ท างาน

4. หลกัความจ าเป็นในการใชผู้เ้ชีย่วชาญเพื่อ
บรหิารงานในต าแหน่งหน้าทีต่่างๆ

5. หลกัการมาก่อนของงานราชการ

ทีม่า: Max Weber

ลกัษณะเด่นของระบบ
รำชกำร
1) ความมัน่คงถาวรของ

ระบบและการจา้งงาน
2) ความเชีย่วชาญ แมน่ย า

ในการปฏบิตังิานของ
ขา้ราชการ

ข้อจ ำกดัของระบบรำชกำร
1) มสีายการบงัคบับญัชา

และล าดบัชัน้ของการ
ตดัสนิใจทีย่าว

2) ตอ้งมรีะเบยีบ ขอ้บงัคบั
และค าสัง่มากมายเพือ่
ก าหนดหลกัเกณฑใ์นการ
ปฏบิตังิาน ลดการใช้
ดุลพนิิจตามอ าเภอใจ

3) มมีาตรฐานการจา้งงาน
เพยีงมาตรฐานเดยีว

มหาวทิยาลยัควรเป็นแหลง่ทีเ่ปลีย่นแปลงได้
งา่ย เรว็ และสะดวกทีส่ดุในสงัคม แต่กลบั
เปลีย่นแปลงไดช้า้มาก โดยเฉพาะจุดมุง่หมาย

ของมหาวทิยาลยัเอง...

ระบบของมหาวทิยาลยันัน้ไมอ่าจใชว้ธิกีาร
บงัคบับญัชาอยา่งแขง็ขนัระหวา่งอาจารย์

ดว้ยกนัได้ เป็นเพยีงแต่ “การน าในบรรดาผูท้ี่
เสมอกนั” (The first among equals) เทา่นัน้...

มหาวทิยาลยัเป็นองคก์รทีใ่ชร้ปูแบบบรหิารใน
แนวราบ (Horizontal Administration)

vs

มหาวทิยาลยัตอ้งมคีณาจารยท์ีด่.ี.. หลกัสตูร
ทีค่ล่องตวัทนัสมยั... มคีวามคล่องตวัในการ
เลอืกอาจารย์ แต่งตัง้และก าหนดเงนิเดอืน

...

ทีม่า: ศ.ดร.สรุพล นิตไิกรพจน์, 2559. มหาวทิยาลยัไทย: พฒันาการ มหาวทิยาลยัในก ากบั และกฎหมายทีเ่กีย่วกบัการ
บรหิารงาน
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มหำวิทยำลยัในก ำกบัของรฐั คืออะไร

Anderson and Richard (1998) ให้
ความหมายของ University Autonomy วา่

“มหาวทิยาลยัทีม่อีสิระในการด าเนินงาน
ของตนเอง ไม่อยู่ภำยใต้อ ำนำจ และ
กำรช้ีน ำโดยรฐับำล ทัง้ดา้นการก าหนด
กฎ ระเบยีบขอ้บงัคบัตามกฎหมาย
อ านาจในการจดัการบุคลากรสายวชิาการ
อ านาจทีเ่กีย่วขอ้งกบัการพฒันาและจดัการ
หลกัสตูรและการเรยีนการสอน อ านาจใน
การจดัการทางการเงนิ”

Andersen, Don and Richard, John, 1998. 
University in Twenty Countries

อทุุมพร จำมรมำน และคณะ (2542) ให้
ความหมายของมหาวทิยาลยัในก ากบัของรฐัว่า

“มหาวทิยาลยัของรฐัทีเ่ป็นนิติบคุคลภำยใต้กำร
ก ำกบัดแูลของรฐัมนตรีว่าการ
ทบวงมหาวทิยาลยั มกีารตดัสินใจท่ีส้ินสดุท่ี
ระดบัสภำมหำวิทยำลยัมากทีส่ดุ แยกการ
ตดัสนิใจและวนิิจฉยัดา้นการบรหิารและวชิาการ
ระดบัสงูออกจากกนั เน้นกำรบริหำรในรปูแบบ
คณะบคุคลในแต่ละระดบั ใชร้ะบบรวมบรหิาร
แต่แยกภารกจิ มรีะบบกำรเงินท่ีคล่องตวั
ตรวจสอบได้ภายหลงั จากการรปูเงนิกอ้น และ
มีอ ำนำจกำรปกครองดแูลบ ำรงุรกัษำ ใช้
กำรจดัหำประโยชน์จำกทรพัยสิ์นของ
มหำวิทยำลยั รายไดข้องมหาวทิยาลยัไม่ต้อง
น ำส่งกระทรวงกำรคลงั และรฐัพงึจดัสรร
งบประมาณใหเ้ทา่ทีจ่ าเป็น

อุทุมพร จามรมาน และคณะ, 2542. การเตรยีมพรอ้ม
ของมหาวทิยาลยัของรฐัเพือ่เป็นมหาวทิยาลยัในก ากบั

รฐับาล. ส านกังานกองทนุสนบัสนุนการวจิยั

ศ.ดร. วิจิตร ศรีสอ้ำน (2558) ได้
ระบุลกัษณะของมหาวทิยาลยัในก ากบัของ
รฐัวา่

“…มหาวทิยาลยัในรปูแบบใหม่ ซึง่ยึดหลกั
ควำมเป็นอิสระ ควำมคล่องตวั ควำม
มีเสรีภำพทำงวิชำกำร และควำม
รบัผิดชอบ สนองตอบสงัคม เพือ่ให้
มหาวทิยาลยับรรลุความเป็นเลศิไดเ้รว็ขึน้
…โดยยงัเป็นมหาวทิยาลยัของรฐัทีไ่มเ่ป็น
สว่นราชการ สามารถบรหิารเบด็เสรจ็
สิน้สดุทีส่ภามหาวทิยาลยัใหม้ากทีส่ดุ
เรยีกมหาวทิยาลยัรปูแบบนี้วา่ Public 

autonomous university …”

วจิติร ศรสีอา้น, 2558. มหาวทิยาลยัในก ากบัของรฐั:

นวตักรรมการบรหิารมหาวทิยาลยัในประเทศไทย. 
เอกสารวชิาการ
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ประเภทของหน่วยงำนรฐั
ประเภทของหน่วยงำนรฐั ส่วนรำชกำร รฐัวิสำหกิจ องคก์ำรมหำชน

รฐัวิสำหกิจแบบดัง้เดิม ภำยใต้
กฎหมำยเฉพำะ

รฐัวิสำหกิจแบบบริษทัจ ำกดั
บริหำรมหำชน

แบบจดัตัง้โดย พ.ร.ฎ.
ภำยใต้ พ.ร.บ.องคก์ำร

มหำชน 2542

แบบจดัตัง้โดย พ.ร.บ. 
เฉพำะ
ของตน

วตัถปุระสงคอ์งคก์ร (จดุเน้น) บรกิารสาธารณะทางปกครอง
(Administrative public services) เชน่

การรกัษาความสงบเรยีบรอ้ย การป้องกนั
ประเทศ การออกกฎระเบยีบ การ

อนุญาต ฯลฯ

บรกิารสาธารณะทางอตุสาหกรรมและพาณิชยกรรม (Industrial & 

Commercial public services) เชน่ การผลติและจ าหน่ายสนิคา้และบรกิาร
งานบรกิารสาธารณูปโภคขนาดใหญ่ กจิการทีต่อ้งแทรกแซงตลอดใหเ้กดิ

ความเป็นธรรม ฯลฯ

บรกิารสาธาณะทางสงัคมและวฒันธรรม (Social & Cultural public 

services) เชน่ การศกึษา การวจิยั การท านุบ ารงุศลิปะ
วฒันธรรม การพฒันาและสง่เสรมิการกฬีา การพฒันาและถ่ายทอด
วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี การสงัคมสงเคราะห์ การบรกิารทาง
สาธารณสขุและการแพทย์ งานบรกิารอืน่ ๆ ทีไ่มเ่หมาะจะใชส้ว่น

ราชการ
ตอ้งใชอ้ านาจรฐัในการบงัคบั เชน่

เวนคนื
ไมต่อ้งใชอ้ านาจรฐั ในการท างาน

กฎหมำยจดัตัง้ โดย พ.ร.บ.ปรบัปรงุ กระทรวง ทบวง
กรม และกฎกระทรวงแบง่สว่นราชการ

ของหน่วยงาน

จดัตัง้โดยกฎหมาย (พ.ร.บ./

พ.ร.ก./พ.ร.ฎ. /กฎระเบยีบรฐั/

ประกาศคณะปฏวิตั)ิ

จดัตัง้เป็นบรษิทัภายใตป้ระมวล
กฎหมายแพง่และพาณิขย์ และ
กฎหมายบรษิทัมหาชนจ ากดั

จดัตัง้โดยพระราชกฤษฎกีา
ภายใต้ พ.ร.บ.องคก์ารมหาชน

2542

จดัตัง้โดยพระราชบญัญตัิ เฉพาะ
ของตน

ผลตอบแทนท่ีมุ่งหวงั ไมมุ่ง่หวงัก าไร มุง่หวงัผลก าไร การลงทุนตอ้งขออนุมตัจิากรฐั และผลก าไร/รายไดต้อ้งสง่คนื
รฐั

ไมม่วีตัถุประสงคใ์นการแสวงหาผลก าไร

ตวัอย่ำง หน่วยงานทีเ่ป็นกรมและเทยีบเทา่กรม
เชน่ กรมการปกครอง กรมการจดัหางาน

มหาวทิยาลยัทีเ่ป็นสว่นราชการ

• การท่าเรอืฯ
• การทางพเิศษฯ
• การรถไฟฯ
• องคก์ารรถไฟฟ้าขนสง่มวลชนฯ

• บมจ.การบนิไทย
• บจก.วทิยกุารบนิ
• บมจ.ธนาคารกรงุไทย
• ฯลฯ

• รพ.บา้นแพว้
• สถาบนัพฒันาองคก์รชมุชน
• สถาบนัคุณวฒุวิชิาชพี

• สวทช.
• สกว.
• สวรส.
• มหาวทิยาลยัในก ากบ้ของรฐั

ควำมเป็นเจ้ำของ รฐัเป็นเจา้ของทัง้หมด รฐัเป็นเจา้ของทัง้หมด ทุนเกนิครึง่เป็นของรฐั รฐัเป็นเจา้ของ รฐัเป็นเจา้ของ

แหล่งงบประมำณหลกั งบประมาณแผน่ดนิ เงนิรายได/้ เงนิกู/้ เงนิอุดหนุนจากงบประมาณแผน่ดนิ (ตามกรณี) งปม.แผน่ดนิแบบเงนิอดุหนุนทัว่ไปและเงนิรายได้

กำรบงัคบับญัชำ อยูภ่ายใตก้ารบงัคบับญัชาของรฐั รฐัมอี านาจบรหิารจดัการผา่นระบบคณะกรรมการและผูบ้รหิารระดบัสูง รฐัมอี านาจบรหิารจดัการผา่นระบบคณะกรรมการและผูบ้รหิาร
ระดบัสงู

ควำมเป็นอิสระของกำร อยูภ่ายใตก้ฎระเบยีบของรฐัทกุประการ สามารถออกกฎ ระเบยีบเฉพาะของ สามารถออกกฎระเบยีบของตนเอง มคีวามเป็นอสิระในการออก มคีวามเป็นอสิระในการออก



16

ข้อแตกต่ำงระหว่ำง ม.ในก ำกบัของรฐั และ ม.ท่ีเป็นส่วนรำชกำร
(เดิม)

ประเดน็ มหำวิทยำลยัท่ีเป็นส่วนรำชกำร มหำวิทยำลยัในก ำกบัของรฐั

๑) ฐำนะของมหำวิทยำลยั เป็นสว่นราชการระดบักรมในสงักดัทบวงหรอื
กระทรวง

เป็นหน่วยงานของรฐัทีเ่ป็นนิตบิุคคล ในก ากบัของ
รฐัมนตรวีา่การกระทรวง

๒) ฐำนะของบคุลำกร - เป็นขา้ราชการหรอืลกูจา้งของสว่นราชการ
- เป็นชา้ราชการพลเรอืนในมหาวทิยาลยั

-เป็นพนกังานหรอืลกูจา้งของรฐั
-เป็นพนกังานของมหาวทิยาลยั

๓) เงินเดือนและสวสัดิกำร เท่ากบัขา้ราชการพลเรอืน เงนิเดอืนสงูกวา่ขา้ราชการพลเรอืนสามญั
(1.5-1.7เท่า) สวสัดกิารไมน้่อยกวา่ขา้ราชการ*

๔) กำรอดุหนุนจำกรฐั ไดร้บังบประมาณประจ าปีแบบปกติ ไดร้บังบประมาณประจ าปีแบบเงนิอุดหนุนทัว่ไป
เป็นเงนิรายไดข้องมหาวทิยาลยั

๕) ควำมคล่องตวั ขัน้ตอนมาก ใชก้ฎ ระเบยีบของราชการทัว่ไป ขัน้ตอนน้อย ใชก้ฎ ระเบยีบของตนเอง

๖) กำรแบง่ส่วนงำน แบง่เป็นสว่นราชการ: กอง แผนก หรอืเทยีบเทา่ แบง่สว่นงานและจดัระบบบรหิารทีเ่ป็นของตนเอง

ท่ีมำ: ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้ำน
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ศำสตรำจำรย์ จรสั สวุรรณเวลำ (2551) ไดว้เิคราะหว์า่เพราะเหตุใด
จงึควรใหม้หาวทิยาลยัมอีสิระ และความอสิระเป็นอยา่งไร โดยท่านได้
ระบวุา่

“มหาวทิยาลยัในก ากบัของรฐัมจีุดประสงคเ์พื่อ

1. เพือ่เสรภีาพทางวชิาการ …

2. เพือ่ความเป็นอสิระจากระบบราชการ …

3. เพือ่ความเป็นอสิระจากระบบรวมศนูย์ …

4. เพื่อใหเ้กดิ Modern management มคีวามจ าเป็นในเรื่องการวางแผน
เรื่ องการประเมิน เรื่ องการดูแลให้มีประสิทธิภาพ และเรื่ อง
กระบวนการ ซึง่ตอ้งการความเป็นอสิระ …

5. เพือ่ความเป็นอสิระจากการเป็นอาณานิคมทางปญัญาขา้มชาติ …

ศาสตราจารย ์จรสั สวุรรณเวลา, 2551. ความเป็นอสิระของมหาวทิยาลยัไทย
ส านกัพมิพแ์หง่จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั

มหำวิทยำลยัในก ำกบัของรฐั คืออะไร (ต่อ)

ปัจจยัเกื้อหนุนของ ม.ในก ำกบัฯ ท่ี
ดี

1. ความเป็นผูน้ า (Leadership) ของผูบ้รหิาร

2. การจดัการทรพัยากรของมหาวทิยาลยัอยา่งมี
ประสทิธภิาพประสทิธผิล

3. ระบบธรรมาภบิาล (Good governance)

4. วฒันธรรมและสภาพแวดลอ้มภายในองคก์รที่
ดี



กฎหมำยท่ีเก่ียวข้องโดยตรงกบักำรบริหำรจดักำร ม.ในก ำกบัของรฐั

1. พระราชบญัญตักิารศกึษาแหง่ชาต ิพ.ศ. 2542

2. พระราชบญัญตักิารบรหิารสว่นงานภายในของสถาบนัอุดมศกึษา พ.ศ. 2550

3. พระราชบญัญตัริะเบยีบขา้ราชการพลเรอืนในสถาบนัอุดมศกึษา พ.ศ. 2547

4. พระราชบญัญตัวิธิกีารงบประมาณ พ.ศ. 2502

18

หมายเหตุ ทัง้น้ียงัมกีฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการบรหิารงานของ ม.ในก ากบัฯ ในฐานะองคก์ารของรฐัโดยทัว่ไป ไดแ้ก่ 1) พรบ.วธิปีฏบิตัริาชการทาง
ปกครอง พ.ศ.2539 

2) พรบ.ความรบัผดิทางละเมดิของเจา้หน้าที่ พ.ศ.2539  3) พรบ.ขอ้มลูขา่วสารของราชการ พ.ศ.2540 4) พรบ.จดัตัง้ศาลปกครองและวธิี
พจิารณาคดปีกครอง พ.ศ.2542 



สรปุคณุลกัษณะของมหำวิทยำลยัในก ำกบัของรฐั

(1)

กำรบริหำรโดยใช้หลกักำรบริหำรจดักำรท่ีดี (Good governance) โดยมีสภำมหำวิทยำลยัเป็นองคค์ณะสงูสดุในกำรตดัสินใจ

ก ำหนดระเบียบกำรบริหำรงำนบคุคลได้เอง ก ำหนดระเบียบกำรบริหำร กำรเงิน ทรพัยสิ์น
และพสัดเุอง

(2)
กำรบริหำรงำนบคุคล

(3)
กำรจดักำรงบประมำณ กำรเงิน

และทรพัยสิ์น

(4)
กำรจดัโครงสร้ำงองคก์ร

และกำรแบง่ส่วนงำนภำยใน

ก ำหนดต ำแหน่ง/จ ำนวนอตัรำก ำลงัได้เอง

ก ำหนดเงินเดือนและผลตอบแทนได้เอง

มีกำรประเมินผลงำนท่ีชดัเจนและใช้ในกำร
บริหำรงำนบคุคล

ได้รบังบประมำณแบบอดุหนุนทัว่ไป
(Block grant)

บริหำรเงินรำยได้เองและไม่ต้องส่งคืนคลงั/ 
ควำมเป็นเจ้ำของสินทรพัย์

สำมำรถตดัสินใจกู้ยืม/ลงทนุได้เอง
(ภำยใต้ขอบเขตท่ีก ำหนดโดยกฎหมำย)

ก ำหนดโครงสร้ำงองคก์รและกำรแบง่ส่วนงำน
ภำยในได้เอง

มีวิธีกำรติดตำมประเมินผลกำรด ำเนินงำนของ
องคก์รเอง

มีระบบกำรติดตำม ตรวจสอบและประเมินผลท่ีมีประสิทธิภำพ

เสรีภำพทำงวิชำกำร ควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำร ประสิทธิภำพ/ประสิทธิผล
กำรใช้ทรพัยำกร

ท่ีมำ: คณะผูวิ้จยั 19



(3)

กรณีศึกษำ มหำวิทยำลยัในก ำกบัของรฐั 3 แห่ง

20



3 กรณีศกึษามหำวิทยำลยัเทคโนโลยี
พระจอมเกล้ำธนบรีุ

มหำวิทยำลยัเชียงใหม่

มหำวิทยำลยัเทคโนโลยีสรุนำรี

21

กำรวิจยัได้เลือกกรณีศึกษำ 3 แห่ง โดยเป็นตวัแทนของ ม.ในก ำกบัฯ แต่ละกลุ่ม ได้แก่ ม.ในก ำกบัฯตัง้แต่ก่อตัง้ ม.ในก ำกบัฯ
ท่ีแปรสภำพรุ่นท่ี 1 (ช่วง พ.ศ.2541) และ ม.ในก ำกบัฯท่ีแปรสภำพรุ่นท่ี 2 (ช่วงปี พ.ศ.2550-2551)



รำยรบัรำยจ่ำยจริง มจธ. ปีงบประมำณ 2535 - 2558

KMUTTCMU

กำรเงินและงบประมำณ

22



KMUTT

SUT

บคุลำกรสำยวิชำกำร
CMU

23



KMUTT

SUT

ผลงำนวิชำกำร

24



KMUTT

CMU

SUT

นักศึกษำและผูส้ ำเรจ็กำรศึกษำ

25



เฉลิมภทัร พงศอ์ำจำรย์ (2546) ไดศ้กึษาการ
บรหิารและการจดัสรรทรพัยากรของสถาบนัอุดมศกึษาก่อน
และหลงัเป็นมหาวทิยาลยัในก ากบัของรฐั กรณีศกึษา
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี โดยศกึษาการ
บรหิารใน 4 มติ ิไดแ้ก่

• การบรหิารงานทัว่ไป

• การบรหิารดา้นวชิาการ

• การบรหิารดา้นการเงนิและทรพัยส์นิ

• การบรหิารงานบุคคล

ผลกำรวิจยัพบว่ำ
• การไดร้บัอสิระในการบรหิารจดัการในมติดิงักล่าว จากการ
แปรสภาพเป็นมหาวทิยาลนัในก ากบัของรฐันัน้ ท ำให้กำร
บริหำรจดักำรทัง้ 4 มิติ ท ำได้มีประสิทธิภำพและเกิด
ประสิทธิผลสงูขึน้ ทัง้จากมมุมองของบุคลากรและ
นกัศกึษาของมหาวทิยาลยั

• นอกจากน้ีพบวา่ เงือ่นไขส าคญัทีส่ดุของการเป็น
มหาวทิยาลยัในก ากบัของรฐัทีม่ปีระสทิธภิาพคือ กำรปรบั
แนวคิด พฤติกรรมของบคุลำกร และกำรได้รบักำร
สนับสนุนเชิงนโยบำยจำกรฐับำลและหน่วยงำนรฐัอ่ืน
ๆ ทีท่ าหน้าทีก่ ากบัดแูล

26

กรณีศึกษำมหำวิทยำลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบรีุ

ทีม่า: เฉลมิภทัร พงศอ์าจารย,์ 2546. การศกึษาเปรยีบเทยีบการบรหิารและการจดัสรรทรพัยากรของสถาบนัอุดมศกึษาก่อนและหลงัเป็นมหาวทิยาลยัในก ากบัของรฐั กรณีศกึษามหาวทิยาลยัเทคโนโลยี
พระจอมเกลา้ธนบรุ.ี วทิยานิพนธ ์เศรษฐศาสตรม์หาบณัฑติ สาขาวชิาเศรษฐศาสตร ์คณะเศรษฐศาสตร ์จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั



27

กรณีศึกษำมหำวิทยำลยัเชียงใหม่

ทีม่า: รายงานการประเมนิผลการเป็นมหาวทิยาลยัในก ากบัของรฐั มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่ปี พ.ศ.2557



ข้อสงัเกตท่ีพบจำกกรณีศึกษำ
• ม.ในก ำกบัของรฐัท่ีแปรสภำพสำมำรถตัง้งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีของมหำวิทยำลยัเพ่ิมขึน้ หมำยถึงย่อมมีกำร
หำรำยได้เพ่ิมขึน้ตำมไปด้วย จำกกรณีมจธ. และมช.

• รำยได้ท่ีเพ่ิมขึน้เป็นส่วนของรำยได้จำกกำรวิจยัและกำรบริกำรวิชำกำร เป็นรำยได้จำกแหล่งทนุภำยนอกอ่ืนๆ มิ
ได้มำจำกกำรงบประมำณแผน่ดินผำ่นกำรอดุหนุนโดยตรงสู่มหำวิทยำลยั

• สำมำรถจ้ำงบคุลำกรเพ่ิมเติมได้ตำมท่ีมีควำมจ ำเป็นภำยใต้กรอบงบประมำณท่ีตนเองมีอยู่ นอกเหนือไปจำก
ก ำลงัคนท่ีจ้ำงด้วยเงินท่ีได้รบัจำกกำรอดุหนุนผำ่นงบประมำณแผน่ดิน

• สดัส่วนบคุลำกรสำยวิชำกำรท่ีมีต ำแหน่งวิชำกำรในระดบัผศ. รศ. และศ. ตลอดจนสดัส่วนบคุลำกรท่ีมีวฒิุ
กำรศึกษำในระดบัปริญญำเอก ของมหำวิทยำลยัในก ำกบัของรฐันัน้สงูขึน้อย่ำงต่อเน่ือง โดยเฉพำะ มทส.

• หลงักำรแปรสภำพเป็นม.ในก ำกบัของรฐั มีผลผลิตท่ีสงูขึน้ในเชิงปริมำณทัง้ในส่วนของจ ำนวนนักศึกษำ จ ำนวน
ผูส้ ำเรจ็กำรศึกษำ ผลงำนจำกกำรวิจยัและนวตักรรม โดยเฉพำะกรณีของ มจธ.

• ผลผลิตท่ีเป็นผูส้ ำเรจ็กำรศึกษำ พบว่ำ มีกำรผูส้ ำเรจ็กำรศึกษำเพ่ิมสงูขึน้ในเชิงปริมำณอย่ำงต่อเน่ือง หมำยถึง
ควำมสำมำรถในกำรรบันักศึกษำและกำรจดักำรเรียนกำรสอนมีกำรขยำยตวั

28



(4)

ผลกำรสมัภำษณ์และประชมุกลุ่มย่อยกบัผูท้รงคณุวฒิุ

29



30

ผูท้รงคณุวฒิุท่ีให้สมัภำษณ์และร่วม Focused Group Discussion (เรียงล ำดบัตำมวนัท่ีพบ)
ท่ี ผู้ทรงคณุวฒิุ ต ำแหน่ง ควำมเก่ียวข้องกบัระบบ ม.ในก ำกบัฯ วนัท่ีพบ
1 ดร. สเุมธ แยม้นุ่น อดตีเลขาธกิาร กกอ./ อดตีนายกสภา มทร.

ธญับุรี
อดตีเขา้ราชการและผูบ้รหิาร กกอ. ศธ./ อดตีนายกสภาและผูบ้รหิาร
มหาวทิยาลยัของรฐัและในก ากบัของรฐั

5 ตุลาคม 2559

2 ดร. กติพิงค ์พรอ้มวงค์ เลขาธกิาร ส านกังานคณะกรรมการนโยบาย
วทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแัละนวตักรรมแหง่ชาติ

ผูบ้รหิารหน่วยงานก าหนดนโยบายดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย/ี ผูใ้ช้
บณัฑติจากระบบอุดมศกึษาไทย

21 ตุลาคม 2559

3 ศ.ดร. วจิติร ศรสีอา้น นายกสภามหาวทิยาลยัเทคโนโลยสีรุนาร/ี
มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์

อดตี รฐัมนตรี ศธ./ ผูก้่อตัง้ อธกิารบดแีละนายกสภา ม.ในก ากบัฯ
หลายแหง่

28 ตุลาคม 2559

4 ศ.นพ. วจิารณ์ พานิช อดตีนายกสภามหาวทิยาลยัมหดิล อดตีนายกสภามหาวทิยาลยัในก ากบัของรฐั/ ผูบ้รหิารองคก์ารดา้นการวจิยั
และการศกึษาของประเทศหลายแหง่

1 พฤศจกิายน 2559

5 ศ.ดร. พจน์ สะเพยีรชยั ทีป่รกึษาอธกิารบด ีมหาวทิยาลยักรงุเทพ อดตี รฐัมนตรี ศธ./ทีป่รกึษา กรรมการสภาและผูบ้รหิารมหาวทิยาลยั
หลายแหง่

2 พฤศจกิายน 2559

6 ศ.ดร. ประสาท สบืคา้ อธกิารบดมีหาวทิยาลยัเทคโนโลยสีรุนารี อธกิารบดมีหาวทิยาลยัในก ากบัฯ 12 พฤศจกิายน 2559

7 รศ.ดร. คณุหญงิ สมุณฑา พรหมบุญ ประธานคณะกรรมการการอุดมศกึษา ประธานองคก์รก ากบัดแูลมหาวทิยาลยั/ อดตีนายกสภาและอธกิารบดี
มหาวทิยาลยัรฐั

17 พฤศจกิายน 2559

8 ดร. อมรวชิช ์นาครทรรพ อาจารยค์ณะครศุาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั บุคลากรและผูบ้รหิาร ม.ในก ากบัฯ/ นกัวจิยัดา้นระบบและนโยบาย
อุดมศกึษาไทย

23 พฤศจกิายน 2559

9 ศ.ดร.นพ. พงษ์รกัษ์ ศรบีณัฑติมงคล รองอธกิารบดฝีา่ยแผนงาน บรหิารการเงนิและ
ทรพัยส์นิ ม.เชยีงใหม่

ผูบ้รหิาร ม.ในก ากบัฯ 23 พฤศจกิายน 2559

10 รศ.ดร. สมเกยีรติ สายธนู อธกิารบดมีหาวทิยาลยัราชภฏัล าปาง อดตีอธกิารบด ีม.ในก ากบัฯ (ม.ทกัษณิ) 24 พฤศจกิายน 2559

11 รศ.ดร. สรนิต ศลิธรรม ปลดักระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี อดตีผูบ้รหิาร ม.ในก ากบัของรฐั (ม.มหดิล) 13 ธนัวาคม 2559

12 ผศ. ชยัชาญ ถาวรเวช อดตี อธกิารบดมีหาวทิยาลยัศลิปากร อดตีผูบ้รหิาร ม.รฐัเดมิ ทีก่ าลงัแปรสภาพเป็น ม.ในก ากบัของรฐั 8 กุมภาพนัธ์ 2560

13 รศ.ดร. ศโิรจน์ ผลพนัธนิ อธกิารบดมีหาวทิยาลยัสวนดสุติ อธกิารบด ีม.ในก ากบัฯ 9 กุมภาพนัธ์ 2560



ประเดน็ท่ีสมัภำษณ์ผูท้รงคณุวฒิุ

1. หลกัการและความจ าเป็นของการเป็น ม.ในก ากบัของรฐั

2. สภามหาวทิยาลยักบัการก ากบัดแูลองคก์ร

3. ความเป็นผูน้ าและธรรมาภบิาลองคก์ร

4. รปูแบบการบรหิารจดัการ

5. การบรหิารงานบุคคลและวชิาการ

6. การบรหิารงบประมาณ การเงนิ และทรพัยส์นิ

7. หน่วยงานภายนอกทีก่ ากบัดแูล

8. การเตรยีมความพรอ้มก่อนเป็น ม.ในก ากบัของรฐั

31
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เรื่อง: 1) หลกักำรและควำมจ ำเป็นของกำรเป็น ม.ในก ำกบัของรฐั

โดยธรรมชาตแิลว้ มหาวทิยาลยัตอ้ง
มีควำมเป็นอิสระ (Autonomy)

คล่องตวั มีเสรีภำพทำงวิชำกำร
ควำมรบัผิดชอบต่อสงัคม เพือ่
สามารถสรา้งความเป็นเลศิในภารกจิ
ของตน

ระบบราชการจงึไมใ่ชร่ะบบที่
เหมาะสมกบัมหาวทิยาลยัมาตัง้แต่
แรก

มหาวทิยาลยัในก ากบัของรฐัควรมี
ความแตกต่างจากมหาวทิยาลยัทีเ่ป็น
สว่นราชการใน 3 เรื่องส ำคญั
ไดแ้ก่
1. การจดัการบุคคล
2. การจดัการงบประมาณ การเงนิ

และทรพัยส์นิ
3. การจดัโครงสรา้งองคก์รและการ

แบ่งสว่นงานภายใน
4. การบรหิารงานวชิาการและ

มาตรฐานวชิาการ

ตัง้แต่ปี พ.ศ.2540 เป็นตน้มา ได้
มกีารออกกฎหมายเพือ่ผอ่นปรนให้
มหำวิทยำลยัรฐัมีควำมคล่องตวัใน
เรือ่ง การบรหิารงานบุคคล การ
บรหิารงบประมาณ การปรบัปรงุ
โครงสรา้ง การบรหิารวชิาการและ
อื่นๆ ท าใหค้วำมแตกต่ำงระหว่ำง
ม.รฐัเดิม และ ม.ในก ำกบั มี
น้อยลงมำก
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เรื่อง: 2) สภำมหำวิทยำลยักบักำรก ำกบัดแูลองคก์ร

สภามหาวทิยาลยัทีด่ี ตอ้งมกีรรมการ
ผูท้รงคณุวฒุทิีม่ปีระสบการณ์สงูมา
ดแูลและชว่ยมหาวทิยาลยั ควรมี
กรรมกำรผูท้รงคณุวฒิุภำยนอก
มำกกว่ำกรรมกำรท่ีมำจำกภำยใน
มหาวทิยาลยั ซึง่ตอ้งไมม่สีว่นไดส้ว่น
เสยี เพราะสภามหาวทิยาลยัทีด่ี
ผูท้รงคณุวฒุทิีด่กีจ็ะท าใหไ้ดผู้บ้รหิาร
มหาวทิยาลยั ทมีบรหิารทีด่ี

มหาวทิยาลยัหลายแหง่ทัง้ทีเ่ป็นม.
รฐัเดมิ และม.ในก ากบัฯ มีปัญหำ
เรื่องธรรมำภิบำล ทัง้ในด้ำน
ควำมโปร่งใสในกำรจดักำร และ
ด้ำนคณุภำพของกำรผลิตบณัฑิต
และงำนวิชำกำร ท าใหส้ ัน่คลอน
ความน่าเชือ่ถอืของกลุ่ม ม.ในก ากบั
ฯ ซึง่มโีอกาสเสีย่งจากการไดร้บั
อสิระในการบรหิารจดัการมากกวา่
ม.รฐัเดมิ

สภามหาวทิยาลยัตอ้งมคีวามต่อเน่ือง
ในการท างาน มลีกัษณะของควำม
เป็น Ownership ไมใ่ชเ่พยีงการ
ประชมุหรอืใหค้วามคดิเหน็ ตอ้งรู้
รายละเอยีดสถำนกำรณ์ภำยใน
มหำวิทยำลยัพอสมควร ....ตอ้ง
มกีลไกในการท า รวมทัง้การ
ตรวจสอบ มี Standing 

committee....”
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เรื่อง: 3) ควำมเป็นผูน้ ำ

นำยกสภำมหำวิทยำลยัตอ้งเป็น
บุคคลทีม่วีสิยัทศัน์ มคีวามเขา้ใจ
หลกัการการเป็นมหาวทิยาลยัใน
ก ากบัของรฐั ตอ้งเขา้ใจบรบิทของ
สถาบนัอุดมศกึษานัน้ ๆ เป็นอยา่งดี
ยิง่ และเป็นทีย่อมรบัในเชงิประจกัษ์
ระดบัสงัคม ระดบัประเทศหรอื
ต่างประเทศ

อาจจะตอ้งมหีลกัสตูรส ำหรบั
ผูบ้ริหำรทกุระดบั อธกิารบดี
กรรมการสภา คณบดี ผูอ้ านวยการ
กอง หวัหน้าสาขาวชิา ไดเ้รยีนรู้
เพือ่เป็นแนวร่วมในการร่วมคดิร่วม
ท า ร่วมสรา้งสรรค์ ร่วมจรรโลง
และน าไปสูก่ารพฒันาร่วมกนั ภายใต้
บรบิทของ ม.ในก ากบัของรฐั

ผูบ้รหิารของมหาวทิยาลยั/สภา
มหาวทิยาลยั มคีวามส าคญัมาก
ส าหรบัการเป็นมหาวทิยาลยัในก ากบั
ของรฐั จะต้องมีควำมรู้ควำม
เข้ำใจในหลกักำรของกำรเป็น ม.
ในก ำกบัของรฐัอย่ำงดี
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เรื่อง: 4) รปูแบบกำรบริหำรจดักำร

มหาวทิยาลยัในก ากบัของรฐับางแหง่
แม้ออกนอกระบบแล้ว กย็งัคงใช้
กรอบคิดและวิธีกำรท ำงำนตำม
แบบเดิม ๆ ตดิอยูก่บัระบบ
ราชการเดมิ ซึง่ตอ้งหาวธิแีกไ้ข
เพือ่ใหส้งัคมมัน่ใจ เกดิความเชือ่ถอื
และยอมรบั

ในเมือ่มหาวทิยาลยัในก ากบัของรฐั
ไดร้บัอสิระในการจดัการตนเอง
ภารกจิส าคญัทีต่อ้งเรง่ด าเนินการคอื
หำวิธีให้เกิดกำรใช้ทรพัยำกรอย่ำง
มีประสิทธิภำพสงูสดุ ภำยใต้
หลกักำรควำมโปร่งใส
ตรวจสอบได้ มใิชย่งัคงใชว่ธิกีาร
เดมิๆตามระบบราชการเดมิ

คนจ านวนหนึ่งเคยชนิทีจ่ะใชก้ตกิา
ระบบราชการเป็นแบบอยา่ง ปฏเิสธ
ทีจ่ะคดิใหม่ หรอื ออกจำกระบบ
รำชกำรทำงประตหูน้ำและแอบ
เข้ำทำงประตหูลงั มหาวทิยาลยัใน
ก ากบัของรฐัยงัตอ้งถูกตรวจสอบโดย
รฐั และมกีลไกการตรวจสอบตนเอง
ในระดบัต่างๆ
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เรื่อง: 5) กำรบริหำรงำนบคุคลและวิชำกำร

หวัใจส าคญัของการเป็น ม.ในก ากบั
ฯ คอืกำรเพ่ิมควำมสำมำรถใน
กำรได้คนดีและเก่งมำร่วมงำน
หาก ม.ในก ากบัฯ ไมส่ามารถใช้
ขอ้ดน้ีีได้ กถ็อืวา่ลม้เหลว

มตีวัอยา่งทีม่หาวทิยาลยัในก ากบัของ
รฐั บางแหง่ไมป่ระสบความส าเรจ็ใน
การดงึคนดแีละเก่งเขา้มาร่วมงาน

มหาวทิยาลยัในก ากบัฯ มเีสรภีาพ
การจดัการวชิาการสงูขึน้ แต่ก็
จะต้องหำกลไกท่ีสร้ำงควำมมัน่ใจ
ในคณุภำพของวิชำกำร เชน่ การ
ใหม้ผีูท้รงคณุวฒุจิากภายนอกเขา้
มารว่มเป็นกรรมการ ท าหน้าทีร่่วม
พจิารณานโยบาย ทศิทางการ
ขบัเคลื่อนคณะ ภาควชิา ตลอดจน
แลกเปลีย่นความเหน็ มมุมอง

การเป็น ม.ในก ากบัของรฐัสามารถ
ก าหนดระบบบรหิารงานบุคคล
กรอบอตัราก าลงั คา่ตอบแทน
สวสัดกิาร ความกา้วหน้าทางวชิาชพี
จะชว่ยสรา้งแรงจงูใจแก่ บุคลากรมี
ความรู้ ความสามารถมารว่มงานได้
คล่องตวัขึน้ ซึง่สามารถก าหนดให้
สอดคล้องกบับริบทของ
มหำวิทยำลยัแต่ละแห่งได้โดยไม่
จ ำเป็นต้องเหมือนกนั
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เรื่อง: 6) กำรบริหำรงบประมำณ กำรเงิน และทรพัยสิ์น

การเป็น ม.ในก ากบัฯ ท าใหไ้ดร้บั
เงนิงบประมาณแผน่ดนิแบบเงนิ
อุดหนุนทัว่ไป(Block Grant) ซึง่มคีวาม
คล่องตวั ฉะนัน้เป็นโอกำสท่ีจะปรบั
ระบบกำรจดักำรงบประมำณภำยในให้
คล่องตวั และกำรวำงแผนงบประมำณ
ระยะยำว

มหาวทิยาลยัในก ากบัฯ มีโอกำสท่ี
จะจดัหำและจดักำรทรพัยสิ์นได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพสงูขึน้ โดย
ตอ้งมกีารจดัท าระเบยีบ และแนว
ปฏบิตัทิีช่ดัเจน และตัง้อยูบ่นหลกั
ของประสทิธภิาพและโปร่งใส

การสนบัสนุนใหเ้กดิ ม.ในก ากบัฯ
มิได้มีเจตนำรมยท่ี์จะลดภำระภำร
พ่ึงพิง งปม.แผน่ดิน แต่เป็นการ
เพิม่ความคล่องตวัในการหารายได้
เพือ่ใชพ้ฒันาคณุภาพ ความเป็นเลศิ
ทางวชิาการ และการตอบโจทย์
สงัคม โดยไม่ต้องเพ่ิมภำระ งปม.
แผน่ดิน

ควรมกีารคดิและวางแผนจดัการ
รายไดอ้ยา่งสมดุล มุง่ประโยชน์แต่
ไมมุ่ง่ก าไร และมคีวามยัง่ยนื
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เรื่อง: 7) หน่วยงำนภำยนอกท่ีก ำกบัดแูล และสำธำรณชน

มหาวทิยาลยัในก ากบัฯ จะมี
ประสทิธภิาพไมไ่ดอ้ยูท่ีก่ารจดัการ
ภายใน (Internal Governance)

เท่านัน้ แต่รวมถงึระบบกำรก ำกบั
ดแูลจำกหน่วยงำนภำยนอก
(External Governance) อย่ำงเข้ำใจ
และถกูต้อง

มคีวามยากล าบากในกำรปรบั
โครงสร้ำงและระบบกำรก ำกบัดแูล
ม.ในก ำกบัของรฐั เชน่ การปรบั
การจดัสรรงบประมาณอุดมศกึษาเป็น
การจดัสรรงบประมาณผา่นดา้นอุป
สงค ์เป็นตน้

หน่วยงาน ผูบ้รหิาร เจา้หน้าทีข่อง
หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งในระดบัต่าง ๆ
สงัคมสาธารณะ และฝา่ยนโยบาย
(ครม./รฐัสภา) ส่วนใหญ่ยงัขำด
ควำมเข้ำใจอย่ำงทัว่ถึงในหลกักำร
และสถำนะท่ีถกูต้องของ ม.ใน
ก ากบัของรฐั และปฏบิตัเิหมอืนเป็น
หน่วยงานราชการ หรอืเหมอืนเป็น
หน่วยงานเอกชน
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เรื่อง: 8) กำรเตรียมควำมพร้อมก่อนกำรเป็น ม.ในก ำกบัของรฐั

ควรมองวา่การเป็นม.ในก ากบัของรฐั
มใิชส่ทิธิ ์แตเ่ป็นเส้นทำงส ำหรบั
สถำบนัท่ีมีควำมพร้อม (Must earn 

the right to be) เน่ืองจากหากไม่
พรอ้ม กจ็ะเกดิผลเสยี มากกวา่ผลดี
เชน่ เพิม่ งปม. รายจ่าย แต่ยงัได้
ผลผลติ ผลลพัธเ์ชน่เดมิ

ตอ้งมกีระบวนกำรสร้ำงควำม
เข้ำใจหลกักำรและพยำยำมสร้ำง
ฉันทำมติในกำรเป็นมหำวิทยำลยั
ในก ำกบัของรฐั ในทกุระดบั
ตัง้แต่สภามหาวทิยาลยั บุคลากร
ภายใน นิสตินกัศกึษา และผูม้สีว่น
ไดส้ว่นเสยีอื่นๆ

จ ำเป็นต้องมีกำรส ำรวจควำม
พร้อมขององคก์รทัง้ในเชิงระบบ
และควำมเข้ำใจของบคุลำกร
ตลอดจนกำรเตรียมกำรท่ีจ ำเป็น
อ่ืนๆ ก่อน เชน่ การตัง้เป้าหมาย
การพฒันาทีช่ดัเจน การปรบัทศิทาง
ด าเนินงาน(reprofile) การปรบัการ
บรหิารจดัการ การปรบักฎระเบยีบ
ต่าง ๆ ทีส่อดคลอ้งกบั พ.ร.บ. 
การจดัตัง้ฯ เป็นตน้



(5)

สรปุกำรวิจยัและข้อเสนอแนะเชิงนโยบำยเพ่ือกำรพฒันำ
ระบบมหำวิทยำลยัในก ำกบัของรฐั

40
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โจทยข้์อที ่ 1: 

กำรเป็นมหำวิทยำลยัใน

ก ำกบัของรฐั คืออะไร

และยงัมีควำมส ำคญัต่อกำร

พฒันำระบบอดุมศึกษำของ

ประเทศไทยหรือไม่

อย่ำงไร เพียงใด

ข้อสรปุ
• ในระดบันโยบาย พบวา่การผลกัดนัใหเ้ป็นมหาวทิยาลยัในก ากบัของรฐั ยงัคงมคีวามส าคญัและเกดิ

ประโยชน์อยา่งมากต่อการพฒันาระบบอุดมศกึษาของไทย

• ในระดบัสถาบนัพบวา่ การเป็น ม.ในก ากบัของรฐั เป็นสิง่เกือ้หนุนประโยชน์ (Enabler) ต่อการ
บรหิารจดัการทีด่ขีองมหาวทิยาลยัอยา่งชดัเจน อยา่งน้อยในเรื่องการบรหิารงานบุคคล

• แมว้า่รฐับาลพยายามผอ่นปรนและออกกฎหมายเพื่อใหอ้สิระในการด าเนินงานแก่มหาวทิยาลยัรฐัมา
ตลอดตัง้แต่ปี พ.ศ.2540 เชน่ เรื่องการจดัการเงนิรายได้ การบรหิารงานบุคคล การปรบัปรุง
โครงสรา้งองคก์ร ฯลฯ แต่การเป็น ม.ในก ากบัของรฐั อย่างเตม็ตวันัน้ยงัจ าเป็น ทัง้เหตุผลในเชงิ
กฎหมาย เชงิการปฏบิตักิาร และการเป็นหลกัค า้ประกนัความเป็นอสิระอยา่งแทจ้รงิในระยะยาว

• สภามหาวทิยาลยัและผูบ้รหิารตอ้งเขา้ใจและสามารถใชป้ระโยชน์จากสถานะการเป็น ม.ในก ากบั
ของรฐั ในการพฒันาองคก์รจงึจะท าใหเ้กดิผลสมัฤทธิอ์ย่างแทจ้รงิ

• รฐับาลควรผลกัดนันโยบาย ม.ในก ากบัของรฐั ต่อไปเพือ่ใหม้หาวทิยาลยัทีม่คีวามพรอ้มมโีอกาสได้
ใชศ้กัยภาพของตนไดอ้ย่างเตม็ที่
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โจทยข้์อที ่ 2: 

สภำพกำรด ำเนินงำนจริงท่ี

เกิดขึน้ในมหำวิทยำลยัใน

ก ำกบัของรฐัเป็นอย่ำงไร

เมื่อเปรียบเทียบกบั

หลกักำร แนวคิด และ

เจตนำรมยท่ี์ถกูต้องของ

กำรเป็นมหำวิทยำลยัใน

ก ำกบัของรฐั

ข้อสรปุ
• มมีหาวทิยาลยัในก ากบัของรฐั (ทัง้ทีแ่ปรสภาพ

และทีเ่กดิขึน้เป็น ม.ในก ากบัฯ เลย) ทีป่ระสบ
ความส าเรจ็ และไมป่ระสบความส าเรจ็จาก
สถานะการเป็น ม.ในก ากบัฯ

• พบวา่ ปัจจยัพืน้ฐำนท่ีส ำคญัท่ีสดุทีจ่ะท าใหก้าร
เป็นมหาวทิยาลยัในก ากบัของรฐัเกดิผลสมัฤทธิ ์
ตามทีค่าดหวงัไวค้อื “กำรมีธรรมำภิบำล” ในการ
จดัการองคก์ร

• “การเป็น ม.ในก ากบัของรฐั” นัน้เปรยีบเสมอืนเป็น
การปลดปลอ่ยมหาวทิยาลยัใหม้อีสิระ (ในการ
ตดัสนิใจ การก าหนดระเบยีบการด าเนินการของ
ตนเอง) “กำรมีธรรมำภิบำล” เปรียบเสมือน
กรอบท่ีประคองใหม้หาวทิยาลยัพฒันาอย่างมวีนิยั
ไมอ่อกนอกเสน้ทางทีต่ ัง้ไว้

กำรบริหำรงำน
บคุคล/แรงจงูใจเพื่อ
สรรหำ/รกัษำผู้มี
ควำมสำมำรถ

ระดบัท่ี 1

กำรบริหำรจดักำร
งบประมำณ

รำยได้ ทรพัยสิ์น
และกำรยกระดบั

กำรจดักำร

กำรพฒันำควำมเป็น
เลิศอย่ำงเตม็

ศกัยภำพ บนฐำน
ทรพัยำกรท่ีมี

ระดบัท่ี 2

ระดบัท่ี 3

ระดบัควำมส ำเรจ็ของกำรเป็น ม.ในก ำกบัฯ

มีธรรมำภิบำล

ผูน้ ำท่ีเข้ำใจและมีควำมสำมำรถ

ควำมเข้ำใจและ
ร่วมใจของ
ประชำคม



กำรตอบโจทยค์ ำถำมงำนวิจยั ข้อท่ี 3
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โจทยข้์อที ่ 3: 

รฐับำลควรมีแนวทำงในกำร

ผลกัดนักำรพฒันำ “ระบบ”

มหำวิทยำลยัในก ำกบัของ

รฐัอย่ำงไร

ข้อสรปุ
• รฐับาลควรสนบัสนุนนโยบาย ม.ในก ากบัของรฐั ต่อไปอยา่งเตม็ที่ บน

ฐานคดิต่อไปน้ี

1. การเป็นมหาวทิยาลยัในก ากบัของรฐัจะเกดิประโยชน์สงูสดุกต็่อเมือ่
มหาวทิยาลยัมคีวามพรอ้มทีจ่ะเปลีย่นแปลง และมทีศิทางการพฒันา
ทีถู่กตอ้งและชดัเจน

2. ธรรมาภบิาลเป็นปจัจยัพืน้ฐานที่ มหาวทิยาลยัในก ากบัของรฐัตอ้งมี
(ส าคญัมากกวา่ธรรมาภบิาลในมหาวทิยาลยัรฐัเดมิ)



ข้อเสนอแนะเชิงนโยบำย

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบำยมี 3 ส่วน ได้แก่

1. ขอ้เสนอแนะเชงินโยบายส าหรบัระบบมหำวิทยำลยัในก ำกบัของรฐั

2. ขอ้เสนอแนะส าหรบักลุ่มมหำวิทยำลยัรฐัท่ีประสงคจ์ะแปรสภำพเป็น
มหาวทิยาลยัในก ากบัของรฐั

3. ขอ้เสนอแนะส าหรบักลุ่มมหำวิทยำลยัในก ำกบัของรฐัในปัจจบุนั
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1) ข้อเสนอแนะเชิงนโยบำยส ำหรบัระบบมหำวิทยำลยัในก ำกบัของรฐั

1. ก าหนดหลกัเกณฑก์ลางส าหรบัการก ากบัดแูลการบรหิารจดัการมหาวทิยาลยัในก ากบัของรฐั

2. การปรบักลไกการก ากบัดแูลจากภายนอก

3. พจิารณาทบทวนผลกัดนัการจดัสรรงบประมาณสูอุ่ดมศกึษาใหเ้ป็นการจดัสรรผา่นดา้นอุปสงค์
(Demand-side Financing) ตามศกัยภาพของมหาวทิยาลยัและในสาขาทีเ่ป็นความ
ตอ้งการของตลาดแรงงาน

4. การสือ่สารและสรา้งความเขา้ใจเรือ่งหลกัการ บทบาทหน้าทีข่องมหาวทิยาลยัในก ากบัของรฐั
ต่อสาธารณะ

5. การรายงานผลการด าเนินงานของมหาวทิยาลยัตอ่ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี

6. หน่วยงานก ากบัดแูลธรรมาภบิาลของมหาวทิยาลยัในก ากบัของรฐั

7. ระบบมหาวทิยาลยัพีเ่ลีย้ง 45



ข้อเสนอแนะท่ี 1: ก าหนดหลกัเกณฑก์ลางส าหรบัการ
ก ากบัดแูลการบรหิารจดัการมหาวทิยาลยัในก ากบัของรฐั

1. ก าหนดองคป์ระกอบกรรมการสภามหาวทิยาลยัใหม้กีรรมการ
ผูท้รงคุณวุฒจิากภายนอกมากขึน้ โดยควรมกีรรมการภายนอก
มากกวา่กรรมการจากภายในมหาวทิยาลยั ทัง้น้ีอาจจะมี
ฐานขอ้มลูผูท้รงคุณวุฒใินสาขาวชิาชพีต่างๆ ทีไ่ดร้บัการ
ยอมรบัจากสงัคม เพือ่ประกอบในการพจิารณาสรรหา

2. ก าหนดหลกัเกณฑแ์ละกระบวนการคดัเลอืกและสรรหา นาก
ยกสภามหาวทิยาลยั กรรมการสภามหาวทิยาลยัและผูบ้รหิาร
ทีต่อ้งเกดิจากการมสีว่นรว่มของประชาคม และทีโ่ปรง่ใส
ตรวจสอบได้

3. ก าหนดใหส้ภามหาวทิยาลยัตอ้งรายงานผลการด าเนินงานของ
สภามหาวทิยาลยัใหป้ระชาคมรบัทราบ

4. มกีารประเมนิผลการปฏบิตังิานของสภามหาวทิยาลยัโดย
องคก์รกลางเป็นผูป้ระเมนิ มากกวา่การประเมนิตนเองเหมอืน
ในปจัจุบนั

5. เสรมิสรา้งความเขม้แขง็ของสภามหาวทิยาลยั โดยมุง่ปรบั
บทบาทของกรรมการสภาฯ ใหม้หีน้าทีร่บัผดิชอบทีช่ดัเจน

ข้อเสนอแนะท่ี 2: เร่งปรบักลไกการก ากบัดแูลจากภายนอก
(External governance)

1. สรา้ง/ปรบัความเขา้ใจใหก้บัหน่วยงานกลางทีเ่กีย่วขอ้งวา่
มหาวทิยาลยัในก ากบัของรฐัคอือะไร มหีลกัการเหตุผล และ
ความส าคญัต่อการพฒันาการอุดมศกึษาและการพฒันาประเทศ
อยา่งไร

2. ปญัหาสว่นใหญ่มไิดอ้ยูท่ีห่ลกัการ แต่อยูท่ีก่ารปฏบิตัิ โดยเฉพาะ
ความทัว่ถงึและความมมีาตรฐานของแนวปฏบิตัิ

3. หน่วยงานภายนอกทีเ่กีย่วขอ้งโดยตรงกบัมหาวทิยาลยัในก ากบั
ของรฐั ไดแ้ก่
• ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศกึษา
• ส านกังบประมาณ
• ส านกังานการตรวจเงนิแผน่ดนิ
• ส านกังานรบัรองมาตรฐานและประเมนิคุณภาพการศกึษา
(องคก์ารมหาชน)

46

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบำยส ำหรบัระบบมหำวิทยำลยัในก ำกบัของรฐั



ข้อเสนอแนะท่ี 3: พจิารณาทบทวนผลกัดนัการจดัสรร
งบประมาณสูอุ่ดมศกึษาใหเ้ป็นการจดัสรรผา่นดา้นอุปสงค์
(Demand-side Financing) ตามศกัยภาพของ
มหาวทิยาลยัและในสาขาทีเ่ป็นความตอ้งการของตลาด
แรงงาน
• เพือ่กระตุน้ใหม้หาวทิยาลยัยกระดบัคุณภาพและประสทิธภิาพ

การด าเนินงาน และประสทิธภิาพการบรหิารจดัการของ

• การทีม่หาวทิยาลยัไดร้บัเงนิผา่นดา้นอุปสงค์ จะท าให้
มหาวทิยาลยัตอ้งปรบัการบรหิารจดัการของตนใหด้ี มี
ประสทิธภิาพ มฉิะนัน้มหาวทิยาลยัจะมคีวามเสีย่งในเรื่อง
ตน้ทุน รายได้

• ผูเ้รยีนจะเป็นผูเ้ลอืกเขา้เรยีนในมหาวทิยาลยัทีด่ทีีส่ดุทีต่นเองจะ
มศีกัยภาพเรยีนได้ ดว้ยสภาพน้ีสภามหาวทิยาลยั ผูบ้รหิาร
และประชาคม กจ็ะมคีวามตื่นตวัในการรว่มด าเนินการใหเ้กดิ
ประสทิธภิาพและประสทิธผิลต่อไป

ข้อเสนอแนะท่ี 4: การสือ่สารและสรา้งความเขา้ใจเรือ่ง
หลกัการ บทบาทหน้าทีข่องมหาวทิยาลยัในก ากบัของรฐัต่อ
สาธารณะ

• กลุม่มหาวทิยาลยัในก ากบัของรฐัควรสือ่สาร สรา้งความเขา้ใจต่อ
สงัคม เพือ่ใหส้าธารณชน และผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีไดรู้จ้กัมหาวทิยาลยั
ในก ากบัของรฐัอยา่งถกูตอ้ง โดยตอ้งถอืวา่ เป็นวาระส าคญั ตอ้งมี
การวางกลยุทธก์ารสือ่สารในเรื่องดงักล่าวน้ีอยา่งจรงิจงัและหวงัผล

• สาระทีค่วรสือ่สาร ไดแ้ก่:

1. เหตุผลความจ าเป็นของการเป็นมหาวทิยาลยัในก ากบัของรฐั

2. ตวัอย่างการบรหิารจดัการมหาวทิยาลยัชัน้น าในต่างประเทศ
ภายใตร้ปูแบบ Autonomous University

3. ความแตกต่างระหวา่งการแปรสภาพเป็นมหาวทิยาลยัในก ากบั
ของรฐั (Autonomous University) กบัการแปรสภาพเป็น
เอกชน (Privatization)

4. ประเดน็เรื่องธรรมาภบิาลและการก ากบัดแูล (Governance) 

ในมหาวทิยาลยัในก ากบั
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ข้อเสนอแนะเชิงนโยบำยส ำหรบัระบบมหำวิทยำลยัในก ำกบัของรฐั



ข้อเสนอแนะท่ี 5: การรายงานผลการด าเนินงานของ
มหาวทิยาลยัต่อผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี และสาธารณะ

1. ก าหนดใหม้หาวทิยาลยัในก ากบัของรฐั ตอ้งรายงานผลการ
ด าเนินงานใหผู้ม้สีว่นไดส้ว่นเสยีทัง้ภายในและภายนอก
มหาวทิยาลยัทราบ เพือ่มุง่หวงัใหเ้กดิการรบัรูแ้ละรว่มตดิตาม
ตรวจสอบการด าเนินงานของมหาวทิยาลยั

2. ตวัอยา่งวธิกีารรายงานผลการด าเนินงาน:

• การเผยแพรร่ายงานประจ าปีดว้ยขอ้มลูทีก่ าหนดให้
• การรายงานทางการเงนิต่อสาธารณะ
• Good University Report

• การเปิดเวทปีระจ าปีใหป้ระชาคมซกัถามและแลกเปลีย่น
ความคดิเหน็และขอ้มลูกบัผูบ้รหิารและสภา
มหาวทิยาลยั**

หมายเหตุ:

** ในลกัษณะคลา้ยการทีบ่รษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์
จดัการประชุมสามญัประจ าปีส าหรบัผูถ้อืหุน้ของบรษิทั

ข้อเสนอแนะท่ี 6: หน่วยงานก ากบัดแูลธรรมาภบิาลของ
มหาวทิยาลยัในก ากบัของรฐั

• พจิารณาใหม้หีน่วยงานท าหน้าทีก่ ากบัดแูลธรรมาภบิาลของ
มหาวทิยาลยัในก ากบัของรฐัอยา่งจรงิจงัในลกัษณะทีเ่ป็น Regulator

ในลกัษณะคลา้ยกบัส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และ
ตลาดหลกัทรพัย์ (กลต.) ทีก่ ากบัดแูลเรื่องธรรมาภบิาลของ
บรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์

• หน่วยงานดงักลา่วน้ีอาจท าหน้าทีก่ าหนดหลกัเกณฑแ์ละแนวปฏบิตัิ
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัธรรมาภบิาลของมหาวทิยาลยัในก ากบัของรฐั

• มกีารประเมนิผลสมัฤทธิข์องกลุม่มหาวทิยาลยัในก ากบัของรฐั โดย
จ าแนกเป็นกลุม่ตามบรบิทและอายุของการแปรสภาพ/จดัตัง้ เพือ่
น าไปสูก่ารพฒันามหาวทิยาลยัแต่ละกลุ่มต่อไป
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ข้อเสนอแนะท่ี 7: ระบบมหาวทิยาลยัพีเ่ลีย้ง

• ควรพฒันาระบบมหาวทิยาลยัพีเ่ลีย้ง เพือ่ให้
มหาวทิยาลยัทีผ่า่นประสบการณ์การแปรสภาพเป็น
มหาวทิยาลยัในก ากบัของรฐัแลว้ และสามารถ
ด าเนินการไดอ้ยา่งประสบส าเรจ็ มารว่มใหแ้นวทาง
แบ่งปนัประสบการณ์ ใหข้อ้เสนอแนะ/ชีแ้นะต่อ
มหาวทิยาลยัของรฐัทีป่ระสงคจ์ะแปรสภาพเป็น
มหาวทิยาลยัในก ากบัของรฐั
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ข้อเสนอแนะเชิงนโยบำยส ำหรบัระบบมหำวิทยำลยัในก ำกบัของรฐั



2) ข้อเสนอแนะเชิงนโยบำยส ำหรบัระบบมหำวิทยำลยัในก ำกบัของรฐั

1. หลกัเกณฑใ์นการตรวจสอบความพรอ้มของมหาวทิยาลยัรฐัทีป่ระสงคจ์ะแปรสภาพเป็น
มหาวทิยาลยัในก ากบัของรฐั

2. แนวทางการเตรยีมการแปรสภาพเป็นมหาวทิยาลยัในก ากบัของรฐั
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ข้อเสนอแนะท่ี 1: หลกัเกณฑใ์นการตรวจสอบความ
พรอ้มของมหาวทิยาลยัรฐัทีป่ระสงคจ์ะแปรสภาพเป็น
มหาวทิยาลยัในก ากบัของรฐั

1. ความพรอ้มในดา้นความเขา้ใจของประชาคมภายใน
มหาวทิยาลยั

2. ความพรอ้มในดา้นจดุยนืและทศิทางการพฒันา
มหาวทิยาลยั (Re-profiling)

3. ความพรอ้มของบุคลากรสายสนบัสนุน

ข้อเสนอแนะท่ี 2: แนวทางการเตรยีมการแปรสภาพเป็น
มหาวทิยาลยัในก ากบัของรฐั

1. การแลกเปลีย่นเรยีนรูจ้ากมหาวทิยาลยัในก ากบัของรฐัที่
ด าเนินการในปจัจบุนั

2. การเตรยีมผูน้ าในขบัเคลื่อนการเปลีย่นสถานภาพไปเป็น
มหาวทิยาลยัในก ากบัของรฐั

3. การปรบัโครงสรา้งการด าเนินงานของหน่วยงานใน
มหาวทิยาลยั วเิคราะหก์ลุ่มงาน จดัภาระงานใหมท่ัง้งาน
วชิาการ และงานบรหิารจดัการ

4. การจดัเตรยีมรา่งกฎ ระเบยีบต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งในการ
เปลีย่นแปลงหลกัๆ

5. การเตรยีมความพรอ้มใหบุ้คคลทุกฝา่ยเขา้ใจหลกัการของ
มหาวทิยาลยัในก ากบัของรฐั
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3) ข้อเสนอแนะส ำหรบักลุ่มมหำวิทยำลยัในก ำกบัของรฐัในปัจจบุนั

1. วเิคราะห์ Gap Analysis ระวหา่งผลลพัทท์ีค่าดหวงั (expectation) ทัง้ในดา้นวชิาการ ดา้นการเงนิ
ดา้นบุคคล กบั ผลทีเ่ป็นจรงิในปจัจุบนั (Actual) เพือ่หำกลยทุธ์ แนวทำงกำรลดช่องห่ำงดงักลา่ว

2. ปรบักรอบวิธีคิด กำรท ำงำน ของบคุลำกรทุกระดบั ใหส้อดรบัเป็๋นไปในทศิทางเดยีวกบั
เป้าหมายของมหาวทิยาลยั  มุง่เน้นผลลพัทใ์นการท างาน (Resulted based Performance)

3. ส ารวจ ตรวจสอบ กฎ ระเบียบ กติกำต่ำงๆของมหำวิทยำลยั วา่เอือ้อ านวยในการด าเนินงาน
หรอืไม่ ยงัมปีระเดน็ ขอ้จ ากดั อะไร เพือ่หาแนวทางแกไ้ขใหส้อดคลอ้ง และน าไปใชป้ฏบิตัไิดจ้รงิ

4. สรา้งควำมรู้ ควำมเข้ำใจให้แก่ผูน้ ำองคก์รทุกระดบั ตอ้งเขา้ใจในหลกัการของการเป็น ม.ในก ากบั
ฯ โดยอาจจด าเนินการจดัหลกัสตูรการบรหิารจดัการ ม.ในก ากบัฯ ใหแ้กผู่บ้ริหำร หรือ ผูท่ี้จะมำ
ท ำหน้ำท่ีบริหำรในวนัข้ำงหน้ำ
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1) การบริหารการเงินท่ีดี มีความส าคญักบัการบรรลเุป้าหมายของ 
autonomous university (AU) เช่น มก.อย่างไร

2) AU ควรจะมีรปูแบบการบริหารการเงินท่ีเหมาะสมอย่างไร (รวมถึงรปูแบบ
ใหม่ของ fund raising)

3) operation units ต่างๆ เช่น คณะ สถาบนั ส านัก ควรมีบทบาทและการมี
ส่วนรว่มท่ีเพ่ิมขึน้ในการบริหารการเงินอย่างไร

4) governance มีความส าคญักบัการบริหารการเงินและความส าเรจ็ของ AU
อย่างไร

5) AU โดยเฉพาะ มก. ควรมีระบบและ organization ส าหรบัการสรา้ง 
governance ท่ีเหมาะสมอย่างไร เพ่ือสนับสนุนการบริหารการเงินและตอบสนอง
stakeholder ต่างๆ


