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ค าน า 
 

เอกสารทางวิชาการฉบับนี้เกิดขึ้นจากการประมวลบทความที่ผู้เขียน
เขียนขึ้นเพ่ือใช้ประกอบการบรรยายแก่ชาวอุดมศึกษาที่สนใจเรื่องมหาวิทยาลัย
ในก ากับของรัฐนับตั้งแต่มีการจัดตั้งมหาวิทยาลัยในรูปแบบนี้แห่งแรกของ
ประเทศไทย คือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในปี พ.ศ.2533 เป็นต้นมาจนถึง
ปัจจุบัน บทความที่ประมวลมานี้สะท้อนแนวคิดเชิงหลักการ แนวปฏิบัติ ปัญหา
และความสับสนที่เกิดขึ้นในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมา อันเกิดจากการขาดการ
สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องและมีการตีความต่างๆ นานาเนื่องจากเป็นของใหม่   

 
ในฐานะที่ผู้เขียนได้มีส่วนร่วมในระยะที่มีการศึกษาเพ่ือแสวงหารูปแบบ

มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐที่เหมาะสมมาตั้งแต่ก่อนจะตกผลึกเป็นข้อเสนอที่
เป็นรูปธรรมพร้อมทั้งน ามาปฏิบัติ โดยได้รับการมอบหมายจากรัฐบาลให้เป็น
ประธานคณะกรรมการจัดตั้งมหาวิทยาลัยใหม่ที่ใช้รูปแบบนี้ และผู้เขียนได้รับ
การแต่งตั้งเป็นอธิการบดีคนแรกที่รับผิดชอบการบริหารมหาวิทยาลัยในก ากับ
ของรัฐจนกระทั่งตั้งตัวและด าเนินการได้ตามแนวคิด หลักการ ของมหาวิทยาลัย
ในก ากับของรัฐตราบจนถึงทุกวันนี้ จึงเห็นความจ าเป็นที่จะต้องมีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้เรื่องนี้ เพ่ือให้ผู้สนใจได้เข้าใจ เข้าถึง และน าแนวคิดและแนวปฏิบัติไปจัด
และด าเนินการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ 

 

การที่จะท าเช่นนี้ได้จ าเป็นต้องมีแหล่งข้อมูลที่ถูกต้อง และสะท้อนบริบท
อุดมศึกษาของประเทศไทย ที่เกิดจากการประยุกต์หลักการและประสบการณ์  
จากการปฏิบัติจริงเพ่ือเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ ผู้เขียนหวังว่าบทความที่
ประมวลขึ้นนี้จะเป็นส่วนหนึ่งของข้อคิดและข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์แก่ผู้สนใจได้
บ้างตามสมควร 
 
 

(ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน) 
นักบริหารวิชาการอิสระ 
14 พฤศจิกายน 2559 
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ก. พัฒนาการของมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐในประเทศไทย 
 

 

1. ความพยายามในการพัฒนาระบบบริหารของมหาวิทยาลัยของรัฐ 
1.1 ก่อนปี พ.ศ. 2507 ประเทศไทยมีมหาวิทยาลัยที่ เป็น “ส่วน

ร า ช ก า ร ”  ใ น ร ะบ บ ร า ช ก า ร ส่ ว นก ล า ง ทั้ ง ห ม ด  ยั ง ไ ม่ มี
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน 

1.2 ความคิดที่จะพัฒนาระบบบริหารมหาวิทยาลัยให้มีความเป็นอิสระ 
คล่องตัวและมีเสรีภาพทางวิชาการ เกิดขึ้นจากการสัมมนาเรื่อง
ปัญหาและบทบาทของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยในปี พ.ศ. 2507 
ที่คณะรัฐศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่ งส่งผลให้สภา
การศึกษาแห่งชาติ จัดสัมมนาต่อเนื่องกันอีก 3 ครั้ง ที่สวางคนิวาส 
ในปี พ.ศ. 2509 พ.ศ. 2510 และพ.ศ. 2513 มีการพิจารณาจัดท า
โครงสร้างองค์กรและระบบบริหารมหาวิทยาลัยในรูปแบบใหม่ ทั้ง
ด้านความสัมพันธ์กับรัฐบาล การจัดองค์กรและการแบ่งส่วนงาน
ภายใน การบริหารบุคคล และการเงินและทรัพย์สิน โดยยึดหลัก
ความเป็นอิสระ ความคล่องตัว ความมีเสรีภาพทางวิชาการ และ
ความรับผิดชอบสนองตอบต่อสังคม เพ่ือให้มหาวิทยาลัยบรรลุความ
เป็นเลิศได้เร็วขึ้น ที่ประชุมได้เสนอให้เรียกมหาวิทยาลัยสถานภาพ 
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ใหม่นี้ ว่ า  “มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐบาล 1” โดยยังเป็น
มหาวิทยาลัยของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการ สามารถบริหารและ 
จัดการได้เบ็ดเสร็จสิ้นสุดที่สภามหาวิทยาลัยให้มากท่ีสุด ตรงกับการ
เ รี ย ก ม ห า วิ ท ย า ลั ย รู ป แ บ บ นี้ ว่ า  “ Public Autonomous 
University” 

1.3 สภาการศึ กษาแห่ งชาติ ได้ ประมวลสรุ ปข้ อคิ ด เห็ น ขอ งที่
ประชุมสัมมนาเสนอต่อคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 
2514 ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้ลงมติเห็นชอบในหลักการและมอบให้สภา
การศึกษาแห่งชาติจัดท ารายละเอียดพร้อมยกร่างพระราชบัญญัติที่
จะให้เป็นไปตามแนวคิดดังกล่าว สภาการศึกษาแห่งชาติได้ส่งเรื่อง
ให้มหาวิทยาลัยต่างๆ ด าเนินการตามมติ ค.ร.ม. ปรากฏว่า 
มหาวิทยาลัยส่วนใหญ่ยังไม่พร้อมที่จะด าเนินการปรับเปลี่ยนให้เป็น
มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐบาล สภาการศึกษาแห่งชาติจึงได้ชะลอ
เรื่องไว้ 

1.4 เมื่อรัฐบาลได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการวางพ้ืนฐานเพื่อการปฏิรูป
การศึกษาในปี พ.ศ. 2517 คณะกรรมการดังกล่าวก็ได้รื้อฟ้ืนเรื่อง
การจัดให้มีมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐบาล โดยการเสริมสร้าง
ความพร้อมให้แก่มหาวิทยาลัยของรัฐที่จะปรับเปลี่ยน แต่ก็ยังไม่มี 

 

                                                           

1 เป็นช่ือเดิมตามข้อเสนอของท่ีประชุมสมัมนา แต่ตอ่มาได้ใช้ช่ือวา่ “มหาวิทยาลยัในก ากบัของรัฐ” 
ตามท่ีก าหนดไว้ใน พ.ร.บ.การศกึษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 

มหาวิทยาลัยของรัฐใด ขอปรับสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับ
ของรัฐ 

1.5 นโยบายเรื่องการพัฒนามหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐได้รับการเสนอ
ในลักษณะของการ “ปักธง” ในแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี 
(พ.ศ. 2533 - 2547) ซึ่งเป็นแผนรุกไปสู่อนาคต ข้อเสนอแนะส าคัญ
ที่ได้รับความเห็นชอบจากรัฐบาล หนึ่งในหกข้อ คือ “รัฐบาลพึงให้
การสนับสนุนการปฏิรูปความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันอุดมศึกษา
ระดับปริญญากับรัฐ โดยพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในสังกัด
ทบวงมหาวิทยาลัยที่มีอยู่แล้ว ให้มีความเป็นอิสระ คล่องตัว มี
ประสิทธิภาพ และสามารถบรรลุความเป็นเลิศทางวิชาการ โดย
ปรับ เปลี่ ยน เป็นมหาวิทยาลั ยที่ ไ ม่ เป็ นส่ วนราชการ  ส่ วน
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่จะจัดตั้งใหม่ให้มีฐานะและรูปแบบเป็น
มหาวิทยาลัยของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการตั้งแต่แรกตั้ง 

 
 

2. การถือก าเนิดมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐในช่วงแผนอุดมศึกษาระยะ
ยาว (พ.ศ. 2533 - 2547) 
2.1  การจัดตั้งมหาวิทยาลัยขึ้นใหม่ในรูปแบบมหาวิทยาลัยในก ากับของ

รัฐ ในช่วงแผนอุดมศึกษาระยะยาว (พ.ศ. 2533-2547) เกิดขึ้นตาม
นโยบายในข้อ 1.6 จ านวน 3 แห่ง ได้แก่ 
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 (1) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จัดตั้งขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยใน
ก ากับของรัฐแห่งแรกของประเทศไทยในปี พ.ศ. 2533 ที่จังหวัด
นครราชสีมา 

 (2) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดตั้งขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของ
รัฐแห่ งที่ สองของประเทศไทย ในปี  พ.ศ.  2535 ที่ จั งหวัด
นครศรีธรรมราช 

 (3) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดตั้งขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับ
ของรัฐแห่งที่สามของประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2541 ที่จังหวัด
เชียงราย 

2.2  การยกฐานะสถาบันการศึกษาของสงฆ์ ขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยใน
ก ากับของรัฐในช่วงแผนอุดมศึกษาระยะยาว (พ.ศ. 2533 - พ.ศ. 
2547) ตามนโยบายในข้อ 1.6 จ านวน 2 แห่ง ได้แก่ 

 (1) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ปรับเปลี่ยนในปี พ.ศ. 2540 
 (2) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ปรับเปลี่ยนในปี 

พ.ศ. 2540 
2.3  การปรับเปลี่ยนมหาวิทยาลัยของรัฐที่มีอยู่เดิมเป็นมหาวิทยาลัยใน

ก ากับของรัฐ ในช่วงแผนอุดมศึกษาระยะยาว (พ.ศ. 2533 - 2547) 
ตามนโยบายในข้อ 1.6 จ านวน 1 แห่ง ได้แก่ 

 (1) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ปรับเปลี่ยนจาก
มหาวิทยาลัยที่เป็นส่วนราชการ มาเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ
เป็นแห่งแรก ในปี พ.ศ. 2541 

3. การปฏิรูปการศึกษาไทยในปี พ.ศ. 2542 เป็นการปฏิรูปการศึกษาทั้ง
ระบบและครบกระบวนการ   

มีการตราพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ขึ้นเป็นกฎหมายแม่บทส าหรับการจัดการศึกษา
ทุกระดับและทุกประเภทในประเทศไทย  ครอบคลุมเรื่องระบบการศึกษา แนว
การจัดการศึกษา การบริหารและการจัดการศึกษาของรัฐ ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและของเอกชน มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา ครู 
คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือการศึกษา 
และเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 

ในส่วนที่เกี่ยวกับการบริหารการอุดมศึกษาของรัฐ พ.ร.บ. ฉบับดังกล่าว
ได้บัญญัติไว้ในมาตรา 36 “ให้สถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษาระดับปริญญา
เป็นนิติบุคคล และอาจจัดเป็นส่วนราชการหรือเป็นหน่วยงานในก ากับของรัฐ... 
ให้สถานศึกษาดังกล่าวด าเนินการโดยอิสระ สามารถพัฒนาระบบบริหารและการ
จัดการที่เป็นของตนเอง มีความคล่องตัว มีเสรีภาพทางวิชาการ และอยู่ภายใต้
การก ากับดูแลของสภาสถานศึกษา ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งสถานศึกษา
นั้นๆ” บทบัญญัติมาตรานี้ได้ยืนยันหลักการของมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐไว้
อย่างชัดเจน  นับตั้งแต่ พ.ร.บ. ฉบับนี้มีผลใช้บังคับ การเป็นมหาวิทยาลัยใน
ก ากับของรัฐจึงมิใช่เป็นตามนโยบายของรัฐเท่านั้น แต่เป็นตามกฎหมายทั้ง 
พ.ร.บ. การจัดตั้งมหาวิทยาลัยแห่งนั้น และพ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ จึงเป็นการ
เปิดทางเลือกให้มหาวิทยาลัยของรัฐที่จะจัดระบบบริหารและการจัดการได้ตาม
ความเหมาะสม และความพร้อมของแต่ละแห่ง 
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4. การปฏิรูปการศึกษาไทยในยุคปฏิรูปการปกครอง (ตุลาคม พ.ศ. 2549 - 
มกราคม พ.ศ. 2551)  

เนื่องจากรัฐบาลในยุคดังกล่าวได้ให้ความส าคัญกับการศึกษา และเห็น
ความจ าเป็นที่จะต้องปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2542 จึงได้ประกาศนโยบายที่จะเร่งรัดการปฏิรูปการศึกษา ตลอดช่วงเวลา 
1 ปี 3 เดือน นอกเหนือจากนโยบายด้านการศึกษา 6 ประการ ได้แก่  การยึด
คุณธรรมน าความรู้ การขยายโอกาสทางการศึกษา การพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาทุกระดับ การกระจายอ านาจไปสู่เขตพ้ืนที่และสถานศึกษา 
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ภาคเอกชนและท้องถิ่น และการพัฒนา
การศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้แล้ว  รัฐบาลยังได้
เร่งรัดการปรับเปลี่ยนมหาวิทยาลัยของรัฐที่เป็นส่วนราชการให้เป็นมหาวิทยาลัย
ในก ากับของรัฐ โดยขอให้มหาวิทยาลัยที่มีความพร้อมและมีความต้องการจะ
เปลี่ยนฐานะ เสนอร่างพระราชบัญญัติต่อรัฐบาลและสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ผล
ปรากฏว่าได้มีการตราพระราชบัญญัติ  เปลี่ยนสถานภาพจากการเป็น
มหาวิทยาลัยที่เป็นส่วนราชการไปเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐจ านวน 7 
แห่ง เรียงตามล าดับวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ดังต่อไปนี้ 

(1) มหาวิทยาลัยมหิดล (16 ตุลาคม พ.ศ. 2550) 
(2) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (6 ธันวาคม พ.ศ. 

2550) 
(3) มหาวิทยาลัยบูรพา (9 มกราคม พ.ศ. 2551) 
(4) มหาวิทยาลัยทักษิณ (5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551) 

(5) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551) 
(6) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (6 มีนาคม พ.ศ. 2551) 
(7) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (7 

มีนาคม พ.ศ. 2551) 
 

5. ความต่อเนื่องของการพัฒนาการเป็นสถาบันอุดมศึกษาในก ากับของรัฐ 
เมื่อประเทศไทยกลับเข้าสู่สภาพการมีรัฐบาลตามรัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 และรัฐบาลปัจจุบัน  รัฐบาลทุกคณะก็ได้
สืบต่อนโยบายการพัฒนาระบบริหารมหาวิทยาลัย จึงได้มีการตราพระราชบัญญัติ 
สถาบันอุดมศึกษาในก ากับของรัฐเพ่ิมเติม ดังนี้ 

(1) มหาวิทยาลัยพะเยา (16 กรกฎาคม พ.ศ. 2553) 
(2) มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร (12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553) เปลี่ยน

ชื่อเป็นมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช (พระราชบัญญัติเปลี่ยนชื่อ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร เป็นมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 
พ.ศ. 2556) 

(3) สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา (25 พฤษภาคม พ.ศ. 2555) 
(4) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (17 กรกฎาคม พ.ศ.2558) 
(5) มหาวิทยาลัยขอนแก่น (17 กรกฎาคม พ.ศ.2558) 
(6) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (17 กรกฎาคม พ.ศ.2558) 
(7) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (17 กรกฎาคม พ.ศ.2558) 
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นับถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2559 ประเทศไทยมีสถาบันอุดมศึกษาใน
ก ากับของรัฐจ านวน 26 แห่ง เรียงตามล าดับตามวันที่ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา ดังนี้ 
(1)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (29 กรกฎาคม พ.ศ. 2533) 
(2)  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (7 เมษายน พ.ศ. 2535) 
(3)  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (1 ตุลาคม พ.ศ. 2540) 
(4) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (1 ตุลาคม พ.ศ. 2540)  
(5)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (6 มีนาคม พ.ศ. 2541) 
(6)  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (25 กันยายน พ.ศ. 2541)  
(7)  มหาวิทยาลัยมหิดล (16 ตุลาคม พ.ศ. 2550) 
(8)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  
 (26 ธันวาคม พ.ศ. 2550) 
(9)  มหาวิทยาลัยบูรพา (9 มกราคม พ.ศ. 2551) 
(10)  มหาวิทยาลัยทักษิณ (5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551) 
(11)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551) 
(12)  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (6 มีนาคม พ.ศ. 2551) 
(13)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง      
 (7 มีนาคม พ.ศ. 2551) 
(14)  มหาวิทยาลัยพะเยา (16 กรกฎาคม พ.ศ. 2553) 
(15)  มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร ซึ่งเปลี่ยนชื่อเป็นมหาวิทยาลัยนวมินทรา    

ธิราช พ.ศ.2556 (12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553)  
(16)  สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา (25 พฤษภาคม พ.ศ. 2555) 

(17) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (17 กรกฎาคม พ.ศ.2558) 
(18) มหาวิทยาลัยขอนแก่น (17 กรกฎาคม พ.ศ.2558) 
(19) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (17 กรกฎาคม พ.ศ.2558) 
(20) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (17 กรกฎาคม พ.ศ.2558) 
(21) ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ (19 มกราคม พ.ศ.2559) 
(22) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา – 21 

เมษายน พ.ศ.2559 มีผลใช้บังคับ 20 พฤษภาคม พ.ศ.2559) 
(23) มหาวิทยาลัยศิลปากร (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา – 2 มิถุนายน พ.ศ.

2559 มีผลใช้บังคับ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2559) 
(24) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา – 21 มิถุนายน 

พ.ศ.2559 มีผลใช้บังคับ 20 กรกฎาคม พ.ศ.2559) 
(25) สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย (26 ธันวาคม พ.ศ.2559) 
(26) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (5 เมษายน พ.ศ.2560) 
 

ในจ านวน 26 แห่ง เป็นสถาบันอุดมศึกษาในก ากับของรัฐที่จัดตั้งขึ้นใหม่ 
5 แห่ง ได้แก่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี   มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  มหาวิทยาลัยพะเยา และ สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา 
ส่ วนอีก 21 แห่ งปรับ เปลี่ ยนฐานะจากการเป็นส่ วนราชการ การเป็น
สถาบันการศึกษาของสงฆ์ และการเป็นสถาบันสมทบมาเป็นมหาวิทยาลัยใน
ก ากับของรัฐ 
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6. ความเหมือนและความแตกต่างระหว่างมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐที่
ตั้งขึ้นใหม่กับมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐที่ปรับเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัย
ที่เป็นส่วนราชการมาก่อน 
6.1  ความเหมือน คือการเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐที่จะยึดหลักการ

เดียวกัน กล่าวคือเป็นหน่วยงานของรัฐที่เป็นนิติบุคคล ไม่เป็นส่วน
ราชการหรือรัฐวิสาหกิจ มีความเป็นอิสระ คล่องตัว มีเสรีภาพทาง
วิชาการ อยู่ในก ากับของรัฐบาลและด าเนินงานภายใต้การก ากับดูแล
ของสภามหาวิทยาลัย รัฐก ากับด้านนโยบายและมาตรฐาน และให้การ
อุดหนุนงบประมาณแบบเงินอุดหนุนทั่วไป (Block Grant) โดยถือเป็น
รายได้หลักของมหาวิทยาลัย มีลักษณะเป็น “องค์การมหาชนอิสระ” 
คุ้มครองโดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และพระราชบัญญัติ
จัดตั้งมหาวิทยาลัยแต่ละแห่ง  

6.2  ความแตกต่างส าคัญอยู่ที่ระบบบริหารบุคคล มหาวิทยาลัยในก ากับ
ของรัฐที่ตั้งใหม่ เมื่อไม่เป็นส่วนราชการ บุคลากรทั้งหมดจึงเป็น
พนักงานของมหาวิทยาลัยตั้งแต่แรก  ซึ่งเป็นพนักงานของรัฐประเภท
หนึ่ง ภายใต้ระเบียบบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยแต่ละแห่ง โดย
มีสภามหาวิทยาลัยท าหน้าที่ก าหนดระบบและระเบียบการบริหาร
บุคคลของมหาวิทยาลัยเอง ส่วนมหาวิทยาลัยที่ปรับเปลี่ยนจากการ
เป็นส่วนราชการมาก่อน ในระยะเปลี่ยนผ่านมักจะมีระบบบริหารงาน
บุคคล 2 ระบบ กล่าวคือ ข้าราชการเดิมที่ต้องการจะเป็นข้าราชการ
ต่อไปจนกว่าจะเกษียณอายุ หรือพ้นสภาพจากการเป็นข้าราชการ จะ

ยังคงเป็นข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยในสังกัดมหาวิทยาลัย 
และพนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยข้าราชการที่ผ่านการ
เปลี่ยนสถานภาพจากข้าราชการมาเป็นพนักงาน และผู้ที่เข้ามา
ปฏิบัติงานใหม่ในมหาวิทยาลัย การรับบุคลากรใหม่ มหาวิทยาลัยจะ
รับเข้าเป็นพนักงานเท่านั้น มหาวิทยาลัยประเภทนี้ จะมีข้าราชการ
ปฏิบัติงานไประยะหนึ่งขึ้นอยู่กับจ านวนและอายุของข้าราชการ แต่จะ
หมดไปในที่สุด มหาวิทยาลัยจึงต้องบริหารงานบุคคล 2 ระบบ ทั้งส่วน
ที่เป็นข้าราชการและไม่เป็นข้าราชการ 
 

การบริหารงานบุคคล 2 ระบบ ท าให้มีปัญหาเรื่องการก าหนดเงินเดือน 
สวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลของพนักงาน เนื่องจากผู้ที่ต้องการจะเปลี่ยน
สถานภาพจากข้าราชการและผู้ที่สมัครเข้าเป็นพนักงานต้องการทราบ
ค่าตอบแทนที่จะได้รับ  แม้จะเป็นอ านาจของสภามหาวิทยาลัยที่จะก าหนด แต่ก็
จะต้องค านึงถึงฐานะการเงิน โดยเฉพาะงบประมาณเงินอุดหนุนที่จะพึงได้รับจาก
รัฐบาล จึงได้มีการเสนอรัฐบาลให้ก าหนดเกณฑ์การให้เงินอุดหนุนประเภท
เงินเดือน เช่น สายวิชาการ 1.7 และสายสนับสนุนวิชาการ 1.5 ของอัตรา
เงินเดือนของข้าราชการพลเรือน เป็นต้น ท าให้การจัดโครงสร้างเงินเดือนของ
พนักงานในระยะแรก ต้องใช้โครงสร้างเงินเดือนข้าราชการพลเรือนโดยเพ่ิมส่วน
ที่ได้รับเงินอุดหนุนเพ่ิมขึ้น จนกว่ามหาวิทยาลัยจะพร้อมที่จะก าหนดโครงสร้าง
เงินเดือนของพนักงานของตนเองตามความเหมาะสม และตามความสามารถที่จะ
จ่ายได้ เพ่ือแก้ปัญหาการขาดแคลนคณาจารย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ และเพ่ือดึงดูด และ
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รักษาบุคลากรที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพสูงไว้เป็นก าลังส าคัญในการพัฒนา
คุณภาพ และการสร้างความเป็นเลิศตามเจตนารมณ์ของการจัดให้มีมหาวิทยาลัย
ในก ากับของรัฐ 

ในส่วนมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐที่ตั้งขึ้นมาใหม่ สามารถที่จะ
จัดระบบและวางระเบียบการบริหารบุคคลเป็นระบบเดียวของตนเอง เพราะมีแต่
พนักงาน ไม่มีข้าราชการ การก าหนดโครงสร้างของเงินเดือน สวัสดิการ และ
ประโยชน์เกื้อกูลอ่ืนของพนักงานจึงไม่จ าเป็นต้องใช้โครงสร้างเงินเดือนของทาง
ราชการ ท าให้มหาวิทยาลัยมีอิสระในเรื่องการบริหารงานบุคคล และสามารถ
จัดระบบที่เหมาะสมกับมหาวิทยาลัยตั้งแต่ระยะแรกตั้ง ตามเจตนารมณ์ของการ  
เป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐเพ่ือพัฒนาให้มหาวิทยาลัย กระท าภารกิจทุก
ด้านบรรลุความเป็นเลิศ และแข่งขันได้ตามเจตนารมณ์ของการเป็นมหาวิทยาลัย
ในก ากับของรัฐ 

 
7. ท าไมจึงเรียกมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐว่า “มหาวิทยาลัยนอกระบบ” 

หรือ “นอกระบบราชการ” 
ชื่อที่เป็นทางการที่สภาการศึกษาแห่งชาติเสนอต่อรัฐบาลในปี พ.ศ. 

2514 ตามข้อเสนอของที่ประชุมสัมมนาคณาจารย์และผู้บริหารมหาวิทยาลัย คือ 
“มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐบาล” ซึ่งต่อมาได้มีการตัดค า “บาล” ออก 
เนื่องจากมหาวิทยาลัยเป็นหน่วยงานของรัฐ จึงควรเรียกเป็น “มหาวิทยาลัยใน
ก ากับของรัฐ” ชื่อที่เป็นทางการจึงใช้ว่า “มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ” จนถึง
ทุกวันนี้ 

ส่วนชื่อที่เรียกอย่างอ่ืน เป็นชื่อที่เรียกขานที่ไม่ปรากฏในกฎหมายใด แต่
ใช้สื่ อความกันเมื่ อมหาวิทยาลัยที่ เป็นส่วนราชการจะปรับเปลี่ยน เป็น
มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐก็คือ การเปลี่ยนจากการเป็น “มหาวิทยาลัยใน  
ระบบราชการ” เป็น “มหาวิทยาลัยนอกระบบราชการ” และย่อเป็น “นอก
ระบบ” 

ในระยะแรกที่มีแนวความคิดที่จะจัดให้มีมหาวิทยาลัยในรูปแบบนี้ ยังไม่
มีการตั้งชื่อ แต่เรียกว่า “มหาวิทยาลัยของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการ และไม่เป็น
รัฐวิสาหกิจ” ดังเช่นที่ได้บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติจัดตั้งมหาวิทยาลัยในก ากับ
ของรัฐ ที่มีผลบังคับใช้แล้ว เมื่อมีการตราพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.  
2542 จึงได้บัญญัติไว้ในมาตรา 36 ความว่า “ให้สถานศึกษาของรัฐที่จัด
การศึกษาระดับปริญญาเป็นนิติบุคคล และอาจจัดเป็นส่วนราชการหรือเป็น
หน่วยงานในก ากับของรัฐ...” เป็นชื่อเฉพาะที่กะทัดรัดขึ้น 

 
ชื่อนั้นส าคัญไฉน จะเรียกอย่างไร ก็ขอให้ยึดหลักการของการพัฒนา

ระบบบริหารมหาวิทยาลัยตามหลักอัตตาภิบาล (Self-Governance) และหลัก
ธรรมาภิบาล (Good Governance) ให้มั่นคงก็แล้วกัน 
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ข. ร่วมคิด เริ่มท า 
สร้างนวัตกรรมบริหารมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ 

 
ร่วมคิด 

ในช่วงครึ่งศตวรรษของการท างานในแวดวงมหาวิทยาลัย ผมได้มีโอกาส
มีส่วนร่วมคิดและร่วมท าการปฏิรูปการอุดมศึกษาต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน ใน
เรื่องส าคัญ 3 เรื่อง คือ การพัฒนาระบบการศึกษาทางไกลระดับอุดมศึกษา โดย
การจัดตั้งและเป็นอธิการบดีคนแรกของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ซึ่งเป็น
มหาวิทยาลั ย เปิ ดที่ ใ ช้ ระบบการศึ กษาทาง ไกล  ( Open and Distance 
Education University) แห่งแรกของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  การ
พัฒนาระบบบริหารมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ โดยการจัดตั้งและท าหน้าที่
อธิการบดีคนแรกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และมหาวิทยาลัยวลัย
ลักษณ์ ซึ่ ง เป็นองค์การมหาชนอิสระ หรือมหาวิทยาลัย อิสระ ( Public 
Autonomous University) แห่งแรกและแห่งที่สองของประเทศไทย และการ
น าสหกิจศึกษา (Cooperative Education) มาใช้เสริมการพัฒนาคุณภาพ
บัณฑิตให้ตรงกับความต้องการขององค์กรผู้ใช้บัณฑิตในประเทศไทยเป็นครั้งแรก 

ในส่วนของการพัฒนาระบบบริหารมหาวิทยาลัยในรูปแบบมหาวิทยาลัย
ในก ากับของรัฐนั้น ผมได้มีส่วนร่วมในช่วงที่สภาการศึกษาแห่งชาติได้จัดสัมมนา
คณาจารย์และผู้บริหารมหาวิทยาลัยในครั้งที่ 2 (พ.ศ. 2510) และครั้งที่ 3 (พ.ศ. 
2513) ที่สวางคนิวาส ความคิดและข้อเสนอแนะเริ่มตกผลึก ผมได้แลกเปลี่ยน
เรียนรู้กับผู้น าของมหาวิทยาลัยทั้งด้านบริหารและด้านวิชาการเก่ียวกับการ  

พัฒนาการบริหารมหาวิทยาลัยให้มีความเป็นอิสระ คล่องตัว มีเสรีภาพทาง
วิชาการ และสามารถพัฒนาระบบบริหารและการจัดการเบ็ดเสร็จสิ้นสุดในระดับ
สภามหาวิทยาลัยของแต่ละแห่ง ด้วยความเป็นคนรุ่นใหม่ที่จบดุษฎีบัณฑิตด้าน
บริหารการศึกษาและเข้ารับการฝึกอบรมเพ่ือเตรียมเป็นผุ้บริหารมหาวิทยาลัยใน
สหรัฐอเมริกามาหมาดๆ รู้สึกตื่นเต้นประทับใจและมุ่งมั่นที่จะพัฒนามหาวิทยาลัย
ไทยไปสู่รูปแบบดังกล่าวในโอกาสแรกที่จะท าได้ การร่วมคิดจึงกลายเป็นการ
สร้างอุดมการณ์ให้กับตนเองไปในที่สุด 

ผมได้มีโอกาสร่วมคิดและร่วมขยายผลความคิดเรื่องมหาวิทยาลัยใน
ก ากับของรัฐอีก 2 ครั้ง กล่าวคือ ครั้งแรกในปี พ.ศ. 2517 รัฐบาลได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการวางพ้ืนฐานเพ่ือปฏิรูปการศึกษาขึ้น ผมได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ
ด้วยผู้หนึ่ง  นอกจากการเป็นกรรมการพัฒนาปฏิรูปการศึกษาในระดับและ
ประเภทอ่ืนๆ แล้ว  ผมยังได้รับแต่งตั้งให้เป็นประธานคณะอนุกรรมการปฏิรูป
การอุดมศึกษา จึงได้มี โอกาสเสนอแผนการจัดเตรียมความพร้อมของ
สถาบันอุดมศึกษาในขณะนั้น เพ่ือให้พร้อมที่จะปรับเปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัยใน
ก ากับของรัฐ  รวมทั้งเสนอให้ทบวงมหาวิทยาลัยก าหนดเป็นนโยบายที่จะ
สนับสนุนมหาวิทยาลัยที่มีความพร้อม และมีความประสงค์จะปรับเปลี่ยนให้เป็น
มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐตามความสมัครใจ  การวางพ้ืนฐานเพ่ือการปฏิรูป
การศึกษาครั้งนี้ แม้รัฐบาลจะให้ความเห็นชอบข้อเสนอต่างๆ ในหลักการ แต่การ
จัดตั้งหรือปรับเปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐก็ยังไม่เกิดข้ึน 
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ครั้งที่สอง ในช่วงที่ผมเพ่ิงด ารงต าแหน่งปลัดทบวงมหาวิทยาลัย (พ.ศ. 
2530) ผมได้รับแต่งตั้งจากรัฐบาลให้เป็นประธานจัดท าแผนอุดมศึกษาระยะยาว 
15 ปี จึงได้ระดมนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยและทบวงมหาวิทยาลัยมาเป็น
กรรมการ และร่วมกันจัดท าแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี เป็นแผนระยะยาว
แผนแรกของการอุดมศึกษาไทยที่คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ ครอบคลุมปี 
พ.ศ. 2533 – 2547 แผนระยะยาวฉบับนี้ เน้นนโยบายการอุดมศึกษา 4 ประเด็น 
คือ (1) การกระจายโอกาสและความเสมอภาค (Equity) (2) ประสิทธิภาพ 
(Efficiency) (3) คุณภาพและความเป็นเลิศ (Excellence) และ (4) ความเป็น
สากล (Internationalization) 

การจะด าเนินการให้บรรลุนโยบายหลักดังกล่าว จ าเป็นต้องพัฒนาระบบ
ริหารมหาวิทยาลัยให้มีความเป็นอิสระ คล่องตัว มีเสรีภาพทางวิชาการในลักษณะ
มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ แผนระยะยาวจึงได้เสนอแนะต่อรัฐบาล ความว่า 
“รัฐพึงให้การสนับสนุนการปฏิรูปความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันอุดมศึกษาระดับ
ปริญญากับรัฐ โดยพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในสังกัดทบวงมหาวิทยาลัยที่มี
อยู่แล้วให้มีความเป็นอิสระ คล่องตัว มีประสิทธิภาพ และสามารถบรรลุความเป็น
เลิศทางวิชาการ โดยปรับเปลี่ยนไปเป็นมหาวิทยาลัยที่ไม่เป็นส่วนราชการ ส่วน
สถาบันของรัฐที่จัดตั้งขึ้นใหม่ ให้มีฐานะและรูปแบบเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐที่ไม่
เป็นส่วนราชการตั้งแต่แรกตั้ง” 

 
ข้อเสนอนี้เป็นนโยบายปักธงที่ชี้ทางให้เกิดมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ

ในระยะต่อมา 

เริ่มท า 
ผมได้มีโอกาสน านโยบายอุดมศึกษาระยะยาวที่รัฐบาลให้ความเห็นชอบ

ในหลักการไปสู่การปฏิบัติ ในฐานะที่ด ารงต าแหน่งปลัดทบวงมหาวิทยาลัย  
รัฐบาลได้แต่งตั้งผมให้เป็นประธานคณะกรรมการจัดตั้งมหาวิทยาลัยที่จังหวัด
นครราชสีมา และที่จังหวัดนครศรีธรรมราช  เนื่องจากทั้งสองแห่งเป็ น
มหาวิทยาลัยที่ตั้งขึ้นใหม่ จึงได้เสนอให้รัฐบาลด าเนินการตามนโยบายที่ก าหนดไว้
ในแผนอุดมศึกษาระยะยาว  โดยได้จัดท าโครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยทั้งสองแห่ง
ในรูปแบบมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ  มหาวิทยาลัยแรกจัดตั้งที่จังหวัด
นครราชสีมา ชื่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ร.บ.จัดตั้งมีผลใช้บังคับในปี 
พ.ศ. 2533 ถือเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐแห่งแรกของประเทศไทย 
มหาวิทยาลัยแห่งที่สอง จัดตั้งที่จังหวัดนครศรีธรรมราช   พ.ร.บ. จัดตั้งมีผล
บังคับใช้ในปี พ.ศ. 2535 ถือเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐแห่งที่สอง  ทั้งสอง
แห่งเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐตั้งแต่แรก   ผมได้เริ่มท าเรื่องนี้อย่างจริงจัง
ร่วมกับคณะผู้ร่วมงานในระยะจัดท าโครงการและร่าง พ.ร.บ. จัดตั้ง รวมทั้งเป็น
กรรมาธิการพิจารณาร่าง พ.ร.บ. ของรัฐสภาด้วย  เมื่อจัดตั้งเรียบร้อยแล้ว ผม
ได้รับแต่งตั้งให้ท าหน้าที่อธิการบดีคนแรกของทั้งสองแห่ง จึงได้จัดวางระบบและ
การด าเนินงานตามหลักการของมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐตั้งแต่ต้น จนได้
รูปแบบที่จะเป็นพ้ืนฐานของการพัฒนาให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นต่อไป   

การน านโยบายสู่การปฏิบัติได้รับการด าเนินการต่อเนื่องมาจนถึง
ปัจจุบัน  ในส่วนที่ผมมีโอกาสสนับสนุนการปรับเปลี่ยนมหาวิทยาลัยที่เป็นส่วน
ราชการให้เป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ เกิดข้ึนอีกครั้งในช่วงที่ผมเป็น  
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รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในยุคปฏิรูปการปกครอง ได้ท าหน้าที่ทั้งผู้
เสนอพระราชบัญญัติในนามของรัฐบาล และเป็นประธานคณะกรรมาธิการ
พิจารณาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวของสภานิติบัญญัติแห่งชาติทั้ง 7 ฉบับ  
จนกระท่ังได้มีการผ่านและประกาศใช้บังคับในราชกิจจานุเบกษา ถือได้ว่าเป็นยุค
ที่มีการตรากฎหมายปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐมาก
ที่สุด  นับตั้งแต่มีการประกาศนโยบายดังกล่าว จนถึงขณะนี้ประเทศไทยมี
สถาบันอุดมศึกษาในก ากับของรัฐรวม 26 แห่ง และอยู่ระหว่างการเสนอต่อ
รัฐบาลขอปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐอีกหลายแห่ง 

 
สร้างนวัตกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

การพัฒนาระบบบริหารมหาวิทยาลัยในรูปแบบมหาวิทยาลัยในก ากับ
ของรัฐ ถือเป็นนวัตกรรมอุดมศึกษา เนื่องจากเดิมสถาบันอุดมศึกษาของรัฐได้รับ
การจัดตั้งให้เป็น “ส่วนราชการ” ใช้กฎระเบียบการด าเนินงานของทางราชการ
เป็นหลัก ซึ่งกฎเกณฑ์และระเบียบของทางราชการหลายอย่างไม่เหมาะกับ
มหาวิทยาลัย การแสวงหาและพัฒนารูปแบบ ระบบและวิธีการใหม่นี้จะท าให้ 
มหาวิทยาลัยสามารถกระท าภารกิจได้ดีขึ้น  มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ เกิด
ประสิทธิผล ตอบสนองความต้องการของประเทศและให้บริการที่มีคุณภาพแก่
ประชาชน รวมทั้งสร้างความเข้มแข็งให้กับประเทศชาติให้สามารถแข่งขันได้  จึง
เป็นเรื่องใหม่หรือนวัตกรรมที่ท้าทายความสามารถในการพัฒนาระบบบริหาร
มหาวิทยาลัยไทยเป็นอย่างมาก 

 

ค. ความสับสนและผลสัมฤทธิ์ของมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ 
 

 

 นับตั้งแต่มีการจัดตั้งมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐมหาวิทยาลัยแรก คือ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เมื่อ 25 ปีที่ผ่านมา ก าเนิดของมหาวิทยาลัย
รูปแบบนี้ แม้จะมีความชัดเจนในหมู่นักวิชาการและนักบริหารมหาวิทยาลัยส่วน
หนึ่ง แต่อีกหลายส่วน รวมทั้งนักศึกษาและประชาชนทั่วไป ยังได้แสดงความ
สับสนอยู่บ่อยครั้งในความหมาย สถานภาพของมหาวิทยาลัย ผลที่จะเกิดกับ
นักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร และประชาชน รวมทั้งผลสัมฤทธิ์ของมหาวิทยาลัย
ว่าจะได้ผลดีกว่ามหาวิทยาลัยที่เป็นส่วนราชการแค่ไหนเพียงใด ถ้าจะพัฒนา
ระบบบริหารมหาวิทยาลัยรูปแบบนี้ ให้ประสบผลส าเร็จตามเจตนารมณ์
จ าเป็นต้องขจัดความสับสน และแสดงสัมฤทธิผลอย่างเป็นรูปธรรม 
 

 เรื่องท่ียังมีความสับสน ประกอบด้วย 
(1)   ท าไมจึงเรียกว่า “มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ” ในเมื่อ

มหาวิทยาลัยของรัฐเดิมอยู่ในสังกัดของหน่วยงานของรัฐ ค าว่า “ในก ากับ” กับ 
“ในสังกัด” มีความหมายแตกต่างกันอย่างไร  

ความเคยชินของคนไทยเกี่ยวกับหน่วยงานของรัฐ รับรู้กันอยู่ว่ามี 2 
แบบ คือ ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ เมื่อมีรูปแบบที่ 3 จึงใช้ค าว่า “ในก ากับ” 
หมายความว่า เป็นหน่วยงานของรัฐที่อยู่ในก ากับของรัฐมนตรีกระทรวงใด
กระทรวงหนึ่ง แต่ไม่เป็นส่วนราชการและไม่เป็นรัฐวิสาหกิจ มีความเป็นอิสระ
มากกว่าส่วนราชการ หน่วยงานในก ากับของรัฐในปัจจุบันมีมากกว่ามหาวิทยาลัย 
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อาทิ ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ สถาบันวิจัย
ระบบสาธารณสุข ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย รวมทั้งองค์การมหาชนที่
จัดตั้งตามพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542 

(2)  เมื่อไม่เข้าใจความหมายของข้อ (1) ท าให้บุคคลบางกลุ่มเข้าใจว่า 
มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐเป็นมหาวิทยาลัยเอกชน เนื่องจากเมื่อรัฐอนุญาตให้
เอกชนตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน รัฐก็มีหน้าที่ก ากับดูแลให้จัดการศึกษาได้
มาตรฐานและมีคุณภาพ 

(3)  ความเข้าใจผิดในข้อ (2) ท าให้เข้าใจไปว่า ค่าเล่าเรียนแพงเพราะรัฐ
ไม่ให้การอุดหนุนเงินงบประมาณ มหาวิทยาลัยในก ากับจะต้องหารายได้เอง จะ
เลี้ยงตัวได้ก็จะต้องเก็บค่าเล่าเรียนแพง จะเป็นความบังเอิญหรือไม่ ไม่อาจคาด
เดาได้ ในช่วงแรกที่เปิดมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ ประเทศไทยเผชิญกับการ
ขาดแคลนก าลังคนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี เช่น วิศวกรรมศาสตร์ แพทย์ 
และ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายในการให้การศึกษาระดับปริญญาในสาขาเหล่านี้ จะสูง
กว่าสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การก าหนดค่าหน่วยกิตและค่าบ ารุงจึง
สูงกว่าสาขาดังกล่าว ท าให้มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐที่เปิดสอนในสาขาวิชา
ขาดแคลนต้องก าหนดค่าหน่วยกิตสูงตามไปด้วย ทั้งๆ ที่ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจาก
นักศึกษาในสาขาเดียวกันกับที่เรียนในมหาวิทยาลัยที่เป็นส่วนราชการอยู่ในอัตรา
ที่ใกล้เคียงกัน เรื่องนี้มีผลการวิจัยยืนยันว่าอัตราค่าเล่าเรียนของมหาวิทยาลัยของ
รัฐในสาขาวิชาเดียวกันอยู่ในอัตราที่ไม่แตกต่างกันมาก ไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัย
ในก ากับของรัฐหรือมหาวิทยาลัยที่เป็นส่วนราชการ  

(4)  นักศึกษาและคณาจารย์บางส่วนของมหาวิทยาลัยที่เป็นส่วน
ราชการหลายแห่ง คัดค้านการปรับเปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ 
เนื่องจากเกรงว่าจะเก็บค่าเล่าเรียนแพงขึ้น และจะกระทบโอกาสทางการศึกษา
ของนักศึกษาโดยเฉพาะผู้มีฐานะยากจน  เรื่องนี้ได้มีการตราไว้ในกฎหมายจัดตั้ง
มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐหลายฉบับ เพ่ือให้หลักประกันโอกาสทางการศึกษา
ส าหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ความว่า “มหาวิทยาลัยต้องส่งเสริมและ
สนับสนุนผู้ที่มหาวิทยาลัยรับเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยและนักศึกษาที่ขาดแคลน
ทุนทรัพย์อย่างแท้จริง ให้มีโอกาสเรียนจนส าเร็จปริญญาตรี...” 

(5) บุคลากรของมหาวิทยาลัยหลายแห่งยังไม่แน่ใจในความต่อเนื่องของ
นโยบายรัฐบาล ที่จะสนับสนุนมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐตลอดไป ถ้าเป็น
เช่นนั้นจะกระทบต่อความมั่นคงของบุคลากร เมื่อเทียบกับมหาวิทยาลัยที่เป็น
ส่วนราชการ เรื่องนี้ พ.ร.บ.จัดตั้งมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐทุกฉบับได้บัญญัติ
ไว้ชัดเจนว่า “เงินอุดหนุนทั่วไปนั้น รัฐพึงจัดสรรให้แก่มหาวิทยาลัยโดยตรงเป็น
จ านวนที่เพียงพอส าหรับค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นในการด าเนินการตามวัตถุประสงค์
ของมหาวิทยาลัยและการพัฒนามหาวิทยาลัยเพ่ือการจัดการและการประกัน
คุณภาพการศึกษา  

ในกรณีที่รัฐบาลได้ปรับเงินเดือน เงินประจ าต าแหน่ง ค่าตอบแทน หรือ
สิทธิประโยชน์อื่นใดให้แก่ข้าราชการ ให้รัฐบาลจัดสรรงบประมาณในลักษณะเงิน
อุดหนุนทั่วไปเพ่ิมเติมให้แก่มหาวิทยาลัยในสัดส่วนเดียวกัน เพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย
ดังกล่าวให้พนักงานมหาวิทยาลัยด้วย”  
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(6) การพัฒนาระบบบริหารมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ ต้องการเวลา 
ภาวะผู้น า ความร่วมมือร่วมใจของบุคลากรทุกฝ่าย และความสนับสนุนอย่าง
จริงจังจากรัฐบาล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงจะประสบความส าเร็จ  ต้องมีการ
ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ จัดระบบและกระบวนการท างาน รวมทั้งการปรับตัว
ของบุคลากรโดยใช้ระยะเวลาหนึ่ง 

มหาวิทยาลัยที่เป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐมาตั้งแต่แรก จะมีความ
คล่องตัวในการพัฒนาระบบบริหารมากกว่า เพราะไม่ต้องปรับรื้อหรือเลิกกติกา
เก่า สามารถสร้างกติกาใหม่ได้ตั้งแต่เริ่มต้น 

 
ผลสัมฤทธิ์ของมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ 

 ในช่วง 25 ปี นับแต่มีการจัดตั้งมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ มักจะมี
ค าถามเกี่ยวกับสัมฤทธิผลเปรียบเทียบระหว่าง มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐกับ
มหาวิทยาลัยที่เป็นส่วนราชการ  โดยคาดหวังว่ามหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐควร
จะมีผลสัมฤทธิ์ในการท าภารกิจดีกว่า สิ่งที่ตั้งเป้าหมายไว้ คือ มหาวิทยาลัยใน
ก ากับของรัฐควรจะบรรลุความเป็นเลิศในทุกภารกิจดีกว่ามหาวิทยาลัยที่เป็นส่วน
ราชการ ข้อเปรียบเทียบนี้อาจจะเร็วเกินไป เนื่องจากประเทศไทยเพ่ิงจะมี
มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ เมื่อ 25 ปีที่แล้ว เป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ
ตั้งแต่แรกเพียง 5 แห่ง  ตั้งมาเกิน 15 ปีเพียง 6 แห่ง  นอกนั้นเพิ่งจะปรับเปลี่ยน
จากมหาวิทยาลัยที่เป็นส่วนราชการมาเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ  แต่เท่าที่
พอจะเปรียบเทียบและอ้างอิงได้ ก็คือ การประเมินและคัดเลือกมหาวิทยาลัยวิจัย  

แ ห่ ง ช า ติ  9  แ ห่ ง  ข อ ง ส า นั ก ง า น ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ก า ร อุ ด ม ศึ ก ษ า 
กระทรวงศึกษาธิการ มีมหาวิทยาลัยที่เป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐตั้งแต่
ก่อตั้ง 1 แห่ง คือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ด าเนินการเพียง 19 ปี และ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ซึ่งปรับเปลี่ยนมาเป็นมหาวิทยาลัย
ในก ากับของรัฐเมื่อปี พ.ศ. 2541 ก็ได้รับเลือกโดยส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาให้เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ  อย่างไรก็ตามควรจะมีการวิจัยเพ่ือ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของมหาวิทยาลัย 2 รูปแบบนี้ หรือเพ่ือการประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจทุกด้านของมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐโดยเฉพาะให้เป็น
รูปธรรมต่อไป 
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