


I
พฒันาการของ
มหาวิทยาลยั
ในก ากบัของรัฐ

การสัมมนาจัดโดยคณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ 
พ.ศ. 2507

คณะกรรมการวางพืน้ฐานเพือ่การปฏิรูป
การศึกษาทีรั่ฐบาลได้แต่งตั้ง พ.ศ. 2517
ได้เสนอให้ร้ือฟ้ืนการด าเนินการ  ตามแนวคดิ
ของมหาวทิยาลยัในก ากบัของรัฐ

แผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี 
(พ.ศ. 2533 - 2547) ได้เสนอแบบ “ปักธง” 
ให้ปรับเปลีย่นมหาวทิยาลยัของรัฐทีม่อียู่เดมิ
และการจัดตั้งมหาวทิยาลยัใหม่ให้เป็น
มหาวทิยาลยัในก ากบัของรัฐ ภายในช่วง
แผนระยะยาว 2

การสัมมนาจัดโดยสภาการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2509, 2510 และ 2513 ทีส่วางคนิวาส

ค.ร.ม. เห็นชอบในหลกัการของมหาวิทยาลยั
ในก ากบัของรัฐ  ส่ังให้มหาวทิยาลยัด าเนินการ 
มหาวทิยาลยัยงัไม่พร้อม

สภาการศึกษาแห่งชาติจึงชะลอเร่ืองไว้ 



จัดตั้งมหาวทิยาลยัขึน้ใหม่
ในรูปแบบมหาวทิยาลยั
ในก ากบัของรัฐ 
(พ.ศ. 2533 – 2547)

ความต่อเน่ืองของพฒันาการ (พ.ศ. 2550 – ปัจจุบนั)
มมีหาวิทยาลยัในก ากบัของรัฐเพิม่ขึน้อีก 14 แห่ง
รวมทั้งหมด 20 แห่ง อยู่ระหว่างการด าเนินการ
ปรับเปลีย่นอกีหลายแห่ง

การก้าวไปสู่ความเป็นเลศิโดยรวมดขีึน้
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ยกฐานะวทิยาลยัสงฆ์เป็น
มหาวทิยาลยัในก ากบัของรัฐ
(พ.ศ. 2540)

ปรับเปลีย่นมหาวทิยาลยัของรัฐ
ทีม่อียู่เดมิเป็นมหาวทิยาลยัใน
ก ากบัของรัฐ (พ.ศ. 2541)

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยี
สุรนารี (พ.ศ. 2533)

มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์
(พ.ศ. 2535)

มหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง
(พ.ศ. 2541)

มหาวทิยาลยั
มหามกฏุราชวทิยาลยั

มหาวทิยาลยั
มหาจุฬาลงกรณ์
ราชวทิยาลยั

มหาวทิยาลยั
เทคโนโลยพีระจอม

เกล้าธนบุรี

I
พฒันาการของ
มหาวิทยาลยั
ในก ากบัของรัฐ



II
มหาวิทยาลยัของรัฐ
สองระบบตาม 

พ.ร.บ.
การศึกษาแห่งชาติ

พ.ศ. 2542
ในก ากบั
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ไม่เป็นส่วนราชการและ
ไม่เป็นรัฐวสิาหกิจ
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ในสังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ=

=

=



III
หลกัการส าคญัของ
มหาวิทยาลยัของรัฐ

ตาม พ.ร.บ.
การศึกษาแห่งชาติ

พ.ศ. 2542

5



IV ความแตกต่างระหว่างมหาวทิยาลยัทีเ่ป็นส่วนราชการกบัมหาวิทยาลยัในก ากบัของรัฐ

เดมิ ใหม่

1. ฐานะของมหาวทิยาลยั
เป็นส่วนราชการระดบักรมในสังกดัทบวงหรือ
กระทรวง

เป็นหน่วยงานของรัฐที่เป็นนิติบุคคล
ในก ากบัของรัฐมนตรีว่าการ

2. ฐานะของบุคลากร
-เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ
-เป็นข้าราชการพลเรือนในมหาวทิยาลยั

- เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของรัฐ
- เป็นพนักงานของมหาวทิยาลยั

3. เงนิเดอืนและสวสัดกิาร เท่ากบัข้าราชการพลเรือนสามัญ
เงนิเดอืนสูงกว่าข้าราชการพลเรือน
สามัญ (1.5-1.7) สวสัดกิารไม่น้อยกว่า
ข้าราชการ

4. การอุดหนุนจากรัฐ ได้รับงบประมาณประจ าปีแบบปกติ
ได้รับงบประมาณประจ าปีแบบเงนิ
อุดหนุนทั่วไป เป็นเงนิรายได้ของ
มหาวทิยาลยั

5. ความคล่องตวั ขั้นตอนมาก ใช้กฎ ระเบียบของราชการทั่วไป ขั้นตอนน้อย ใช้กฎ ระเบียบของตนเอง

6. การแบ่งส่วนงาน แบ่งเป็นส่วนราชการ: กอง แผนก หรือเทียบเท่า
แบ่งส่วนงานและจัดระบบบริหารที่เป็น
ของตนเอง
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V
ความเหมือนและ
ความแตกต่าง
ระหว่าง:

มหาวิทยาลยั
ในก ากบัของรัฐ
ทีต่ั้งขึน้ใหม่

กบัมหาวทิยาลยั
ในก ากบัของรัฐ
ทีป่รับเปลีย่น

จากมหาวิทยาลยั
ที่เป็นส่วนราชการ

เป็นของรัฐ ไม่เป็นส่วนราชการ
หรือรัฐวสิาหกจิ
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อยู่ในก ากบัของรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ

มีความเป็นอสิระ คล่องตัว 
มีเสรีภาพทางวชิาการ

รัฐก ากบัด้านนโยบายและมาตรฐาน

รัฐจัดสรรเงนิอุดหนุนท่ัวไปให้ โดยถือ
เป็นเงนิรายได้ของมหาวทิยาลยั

รัฐติดตามตรวจสอบและประเมินผล

จัดโครงสร้างองค์กร ออกระเบียบ 
ข้อบังคบั จัดระบบบริหารได้เอง
ภายใต้การก ากบัดูแลของ
สภามหาวทิยาลยั



V
ความเหมือนและ
ความแตกต่าง
ระหว่าง:

มหาวิทยาลยั
ในก ากบัของรัฐ
ที่ตั้งขึน้ใหม่

กบัมหาวทิยาลยั
ในก ากบัของรัฐ
ที่ปรับเปลีย่น

จากมหาวิทยาลยั
ที่เป็นส่วนราชการ

จัดระบบบริหารบุคคล
แบบเดยีว: ระบบพนักงาน
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มหาวิทยาลยั
ในก ากบัของรัฐ
ตั้งใหม่

มหาวทิยาลยั
ในก ากบัของรัฐ
ทีป่รับเปลีย่น
จากการเป็น
ส่วนราชการ

จัดโครงสร้างระบบและ
กระบวนการบริหารได้เอง
ตั้งแต่แรก

ออกระเบยีบ ข้อบงัคบั
การด าเนินงานได้เองตั้งแต่แรก

จัดระบบบริหารบุคคล 2 แบบ: 
ข้าราชการและพนักงาน

โครงสร้างการแบ่งส่วน ระบบ
และกระบวนการบริหาร
ส่วนราชการ จึงต้องปรับเปลีย่น

ระเบยีบ ข้อบงัคบั การด าเนนิงาน 
เป็นราชการ จึงต้องแก้ไขหรือ
ยกเลกิ



VI
การปฏิรังสรรค์
ระบบบริหารและ

การจัดการ
มหาวิทยาลยั
ในก ากบัของรัฐ
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(1) ความเป็นหน่วยขึน้ตรงต่อรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี

(2) ความสัมพนัธ์กบัหน่วยราชการภายนอกมหาวทิยาลยั

- ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

- ส านักงบประมาณ

- กรมบัญชีกลาง

- ส านักงานตรวจเงินแผ่นดนิ
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มหาวทิยาลัย
ในก ากับของรัฐ

ส านัก
งบประมาณ

ส านักงาน
ตรวจเงนิแผ่นดนิ

กระทรวงการคลัง

รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศกึษาธิการ

คณะรัฐมนตรี

ตรวจสอบภายหลัง
- ผู้สอบบัญชี

เบกิงบประมาณ
เงนิอุดหนุนตามงวดเงิน

การจัดสรร
เงนิอุดหนุนทั่วไป

นโยบายและแผน
งบประมาณ
มาตรฐานการศกึษา
การแต่งตัง้สภามหาวทิยาลัย
อธิการบดแีละศาสตราจารย์



(1) โครงสร้างองค์กรและกระบวนการบริหาร

(2) ระบบงานวชิาการ

(3) ระบบงานบุคลากร

(4) ระบบงบประมาณ การเงิน และทรัพย์สิน

(5) ระบบงานบริหารทัว่ไป

“สามารถจัดระบบบริหารทุกด้านทีเ่ป็นของตนเอง”
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(1) พฒันาระบบ “พนักงาน” ให้สามารถดงึดูดและรักษาคนดคีนเก่งไว้เป็น
พลงัส าคญัของการด าเนินภารกจิของมหาวทิยาลยั

(2) จัดระบบเงนิดอืน ค่าตอบแทน สวสัดกิาร และประโยชน์เกือ้กลูอืน่ของ
พนักงาน ให้สามารถแข่งขนัได้กบัหน่วยงานอืน่ ที่ใช้บุคลากรในระดับ
เดียวกนั

(3) จัดหลกัเกณฑ์และวธีิการ “คดัสรร” “ประเมนิ” และพฒันาบุคลากร
อย่างต่อเน่ือง

(4) เร่งรัดให้มหาวทิยาลยัที่มรีะบบการบริหารบุคลากร 2 ระบบ (ข้าราชการ
และพนักงาน) พฒันาให้เหลอืพนักงานระบบเดยีวโดยเร็วที่สุด
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(1) พฒันาระบบการจดัสรรงบประมาณ “เงนิอุดหนุนทัว่ไป” 
(BLOCKGRANT SYSTEM) ให้คล่องตวัและมีประสิทธิภาพสูงสุด

(2) พฒันา “ทรัพย์สินทางปัญญา” (INTELLECTUAL PROPERTY) ให้
เป็นฐานของการพฒันาความเป็นเลศิของมหาวทิยาลยั

(3) จดัระบบ “เงินรายได้ของมหาวทิยาลยั” และ “เงนิอุดหนุนจาก
รัฐบาล” เป็นระบบเดยีว ภายใต้ระเบียบการเงินของมหาวทิยาลัย

การทีม่หาวทิยาลยัสามารถจดัระบบบุคลากรและการเงนิเป็นของ
ตนเอง  เป็นกญุแจแห่งความส าเร็จของมหาวทิยาลยัในก ากบัของรัฐ
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(1) ปรับปรุงบทบาทและการด าเนินงานของสภามหาวทิยาลยัให้เข้มแขง็ 
สามารถท าหน้าที่เป็นองค์กรสูงสุดในการก าหนดและก ากบันโยบาย 
และก ากบัดูแลการบริหาร (GOVERNANCE)

- ธรรมาภิบาลและอตัตาภิบาล

- การติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัตงิาน 
(PERFORMANCE) และการบริหารจัดการ (MANAGEMENT) ของ
อธิการบดแีละผู้บริหาร

(2) เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กบัฝ่ายบริหาร (STRONG EXECUTIVE)
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1. ความยากล าบากในการพฒันาองค์กรและระบบงาน

• ไม่มีต้นแบบให้ลอกเลยีน

• ขาดผู้รู้ ผู้เล่น ต้องลองผดิลองถูกกว่าจะเข้าที่

• บุคลากรบางส่วน ถูกครอบง าจากระบบราชการทีเ่คยชิน ท าให้
เปลีย่นแปลงยาก

2.  การสร้างความเข้าใจ ความยอมรับในระบบใหม่และการปรับเปลี่ยน
พฤตกิรรมของบุคลากร ต้องใช้เวลาและความอดทนมาก
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3. ความเข้าใจผดิเกีย่วกบัฐานะและรูปแบบ และการพึง่ตนเอง

4. การปฎบิัติที่ไม่ยดึหลกัการ และเจตนารมณ์  ความไม่เข้าใจของ
หน่วยงานภายนอก หรือหน่วยเหนือท าให้ถูกปฏิบัตเิหมือนส่วน
ราชการโดยไม่จ าเป็น

5.  การเลอืกปฏิบัตขิองหน่วยงานของรัฐ ในการจดัสรรความสนับสนุน
แก่หน่วยงานและบุคลากร อาท ิการปรับเงนิเดอืนและค่าตอบแทน
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ความหมายของ “ในก ากบั” กบั “ในสังกดั”

มหาวทิยาลยัในก ากบัเป็นมหาวทิยาลยัของรัฐหรือ
มหาวทิยาลยัเอกชน เป็นอะไรกนัแน่

ความเข้าใจผดิคดิว่ารัฐไม่ให้งบประมาณและให้
มหาวทิยาลยัในก ากบัหาเงนิเอง ท าให้”ค่าเล่าเรียนแพง” 
เพราะต้องพึง่ตนเอง

บุคลากรของมหาวทิยาลยัของรัฐยงัไม่แน่ใจใน
ความต่อเน่ืองของนโยบายรัฐบาล  ทีจ่ะสนับสนุน
มหาวทิยาลยัในก ากบัของรัฐตลอดไป เกรงจะกระทบต่อ
ความมั่นคงของบุคลากรและมหาวทิยาลยัประเภทนี้

ผลสัมฤทธ์ิของมหาวทิยาลยัในก ากบัของรัฐยงัไม่ชัดเจน
ว่าดกีว่ามหาวทิยาลยัของรัฐที่เป็นส่วนราชการ
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การพฒันาระบบบริหารมหาวทิยาลยัในก ากบัของรัฐ ต้องการ
เวลา ภาวะผู้น า ความร่วมมือร่วมใจของบุคลากรทุกฝ่าย และการ
สนับสนุนอย่างจริงจังจากรัฐบาล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงจะ
ประสบความส าเร็จ ต้องมีการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ จัดระบบ
และกระบวนการท างาน รวมทั้งการปรับตัวของบุคลากรโดยใช้
ระยะเวลาหนึ่ง
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มหาวทิยาลยัที่เป็นมหาวทิยาลยัในก ากบัของรัฐมาตั้งแต่แรก 
จะมีความคล่องตวัในการพฒันาระบบบริหารมากกว่า เพราะไม่ต้อง
ปรับร้ือหรือเลกิกตกิาเก่า สามารถสร้างกตกิาใหม่ได้ตั้งแต่เร่ิมต้น
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มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ เป็นนวัตกรรมการบริหารการ
อุดมศึกษาไทยในรอบ 25 ปี จะได้ผลดีตามเจตนารมณ์หรือไม่
ขึ้นอ ยู่กับความสามารถในการ “บริหารการเปลี่ยนแปลง” 
(CHANGE MANAGEMENT) ของเราจะแขง็แรงเพยีงใด
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โ ด ย ก า ร ป รั บ ป รุ ง ก ฎ ห ม า ย ว่ า ด้ ว ย
มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช
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ย ก เ ลิ ก  พ . ร . บ . 
มสธ. พ.ศ.2521
ที่เป็นส่วนราชการ
ในสังกดั สกอ. ศธ.

ยกร่าง พ.ร.บ. มสธ. พ.ศ...
ให้เป็นหน่วยงานของรัฐใน
ก า กั บ  รั ฐ มนต รี ว่ า ก า ร
กระทรวง ศึกษา ธิการ  = 
มหาวิทยาลยัในก ากบัของรัฐ

ตราเป็น พ.ร.บ. แล้ว 20 ฉบับ     
ทั้งตั้งใหม่และปรับเปลี่ยนจาก
มหาวิทยาลยัที่เป็นส่วนราชการ

ฉบับที่อ ยู่ระหว่างการน าขึ้น
ทูลเกล้าฯ เพือ่ทรงลง         
พระปรมาภิไธยคอื พ.ร.บ. มศว.



ส่วนใหญ่จะเหมือนกนั
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ด้านสถานภาพ ความเป็นอิสระ คล่องตัว และ
อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของสภามหาวทิยาลยั

ด้านโครงสร้างการด าเนินงาน

การประกนัคุณภาพและการประเมิน

บัญชีและการตรวจสอบ

การก ากบัและดูแลโดยรัฐมนตรีผู้ก ากบัและ ค.ร.ม.

ต าแหน่งทางวชิาการ

ปริญญาและเคร่ืองหมายวทิยฐานะ

การเตรียมการเปลีย่นผ่านสู่สถานภาพใหม่



ส่วนที่มีลกัษณะเฉพาะแห่ง
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บททั่วไป ม.5 ที่ก าหนดให้เป็นสถาบันการศึกษา
แบบไม่มีช้ันเรียนของตนเอง

ม.6 ใ ช้ระบบส่ือการสอนที่ ผู้ ศึกษา
สามารถเรียนได้ด้วยตนเองและ
รับเข้าศึกษาโดยไม่สอบคัดเลอืก

การด าเนินงาน ม 13 และ ม 15 องค์ประกอบและ
อ านาจหน้าที่สภามหาวิทยาลัยต้องปรับปรุงให้
เหมาะสมยิ่งขึน้

ม 22 โครงสร้างสาขาวิชา ควรต้อง
เข้มแข็งยิ่งขึ้นโดยเฉพาะประธาน
สาขาวชิา

การมีส่วนร่วมของบุคลากรในการก าหนดนโยบาย 
และการตัดสินใจในเร่ืองส าคญั ควรมีมากขึน้
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ด้านบุคลากร

ด้านการเงินและทรัพย์สิน

ด้ า น ก า ร จั ด ร ะ บ บ แ ล ะ            
วางระ เบี ยบที่ เหมาะสมกับ    
การเป็นมหาวทิยาลยัในก ากับ




