
สนับสนุนทุนวิจัยโดย 

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
ดำเนินการวิจัยโดย

ศูนย์นวัตกรรมนโยบาย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

วันที่ 17 พฤษภาคม 2562

โครงการศึกษาวิจัย
“ประสิทธิภาพและการบริหารจัดการ
ของมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ”



สาระสำคัญ
1. วัตถุประสงค์ โจทย์ กรอบแนวคิดของการวิจัย และกระบวนการวิจัย
2. หลักการและพัฒนาการของระบบมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ

3. กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ 3 แห่ง
4. ประมวลผลการสัมภาษณ์และประชุมกลุ่มย่อยกับผู้ทรงคุณวุฒิ

5. สรุปการวิจัยและข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนาระบบมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ
6. การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่องานวิจัย
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(1)
วัตถุประสงค์ โจทย์ และกรอบแนวคิดของการวิจัย
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพ่ือศึกษาการดำเนินงานและบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ เพ่ือให้

ทราบถึงความก้าวหน้าและการบรรลุเป้าหมายของการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ
2. เพ่ือวิเคราะห์ข้อดี และอุปสรรคของการท่ีมหาวิทยาลัยของรัฐเดิมแปรสภาพเป็น

มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ
3. เพ่ือจัดทำข้อเสนอแนวทางการปรับระบบและประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้บรรลุ

เป้าหมายของการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐและบทบาทของรัฐในการกำกับดูแล
มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ
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ผลที่ได้รับ
1. ผลการศึกษาความก้าวหน้าและการบรรลุเป้าหมายของการดำเนินงานและการบริหารจัดการของ

มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐในแต่ละกลุ่ม

2. สรุปผลข้อดี อุปสรรคของการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ

3. ข้อเสนอแนวทางการปรับระบบและประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้บรรลุเป้าหมายของการเป็น
มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐและบทบาทของรัฐในการกำกับดูแลมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ
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โจทย์คำถามการวิจัย (Research Questions)

6

โจทย์ข้อท่ี 1: 
การเป็นมหาวิทยาลัยใน
กำกับของรัฐ คืออะไร 

และยังมีความสำคัญต่อการ
พัฒนาระบบอุดมศึกษาของ
ประเทศไทยหรือไม่ อย่างไร 

เพียงใด

โจทย์ข้อท่ี 2: 
สภาพการดำเนินงานจริงท่ี
เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัยใน
กำกับของรัฐเป็นอย่างไร 
เม่ือเปรียบเทียบกับหลักการ 
แนวคิด และเจตนารมย์ท่ี
ถูกต้องของการเป็น

มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ

โจทย์ข้อท่ี 3:
รัฐบาลควรมีแนวทางในการ

ผลักดันการพัฒนา
“ระบบ” มหาวิทยาลัยใน
กำกับของรัฐอย่างไร

(ท้ัง ม.ในกำกับฯในปัจจุบัน 
และ ม.รัฐเดิมท่ีจะแปรสภาพ
เป็น ม.ในกำกับฯใหม่) 



ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใน “ระบบมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ”
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มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัย

สกอ.
สกศ.

สศช.

สงป.

รัฐมนตรี/ครม.

สภามหาวิทยาลัย

อธิการบดี
และผู้บริหาร

คณะ/สถาบัน/สำนัก

บุคลากร นิสิต/นักศึกษา

สมศ./สทศ.

ชุมชน/สังคม/ผู้ปกครอง ภาคเอกชน/ผู้ใช้บัณฑิต

สตง./ปปช.
ศิษย์เก่า



(3)
วิเคราะห์ความแตกต่าง
ระหว่างหลักการและสภาพ

การดำเนินงานจริง

• การศึกษาเอกสาร
• การวิเคราะห์ข้อมูล/สถิติ
• การสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
• การสัมภาษณ์ผู้บริหารมหาวิทยาลัย
ในกำกับของรัฐ

• วิเคราะห์ข้อดีข้อเสีย

(1)
หลักการ/แนวคิด/

เจตนารมณ์ของการเป็น
มหาวิทยาลัยในกำกับ

ของรัฐ

(2)
สภาพการดำเนินงานและ
การบริหารจัดการจริงใน
ปัจจุบันของ ม.ในกำกับ

ของรัฐ

(4)
ข้อเสนอแนวทางการ

ปรับปรุง
• การศึกษาเอกสาร
• การศึกษากฎหมาย 
นโยบาย และยุทธศาสตร์

• การสัมภาษณ์ผู้เช่ียว
ขาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิ

กรอบแนวคิดการวิจัย

8



(1) กำหนดโจทย์และกรอบ
แนวคิดของการวิจัย

(2) ทบทวนบริบทเชิงนโยบายและ
งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง

• กลุ่มผู้กำหนดนโยบาย
• กลุ่มผู้กำกับนโยบายมหาวิทยาลัย
• กลุ่มผู้บริหารมหาวิทยาลัย
• กลุ่มผู้ใช้บัณฑิต

(3) สัมภาษณ์ + Focused 
Group Discussion

(4) การศึกษาเชิงลึกกรณีศึกษา 
ม.ในกำกับของรัฐ ตัวอย่าง 3 แห่ง

(5) การวิเคราะห์ (6) การให้ข้อเสนอแนะเชิง
นโยบาย

01

05040302

กระบวนการวิจัย
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Theory

Case Studies
/Researches

Interview/
Expert Judgment



(2)
หลักการและพัฒนาการของระบบมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ
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มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

2507

การสัมมนาเรื่องปัญหาและบทบาทของ
มหาวิทยาลัยในประเทศไทย

คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2514

คณะรัฐมนตรีลงมติเห็นชอบในหลักการ
เรื่อง “มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐบาล” 

ณ วันท่ี 9 กุมภาพันธ์ 2514

2533

บรรจุนโยบายมหาวิทยาลัยในกำกับ
ของรัฐ ในแผนอุดมศึกษาระยะยาว 

15 ปี (พ.ศ. 2533-2547)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

2535

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

2540

2541

- มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
- มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  

2550

- มหาวิทยาลัยมหิดล 
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ

2551

- มหาวิทยาลัยบูรพา
- มหาวิทยาลัยทักษิณ
- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า
คุณทหารลาดกระบัง

2558

- มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
- มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
- มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2559

- ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 
- มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
- มหาวิทยาลัยศิลปากร 
- มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

2553

มหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

2555

พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติฯ พ.ศ. 2542 
บัญญัตเิรื่อง มหาวิทยาลัยในกำกับของ

รัฐไว้ใน ม.36 

2542

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี

พัฒนาการของระบบมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ
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กลุ่มที่ 1
มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ 

ตั้งแต่เริ่มต้นก่อตั้ง

กลุ่มที่ 2
มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ 

ที่แปรสภาพจากมหาวิทยาลัยรัฐเดิม

กลุ่มที่ 3
มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐที่ยกระดับมา

จากสถาบันการศึกษาที่มีอยู่แล้ว

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (2533)
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (2535)
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (2541)

รุ่นที่ 1
พ.ศ. 2541

รุ่นที่ 2
พ.ศ. 2550-2551

รุ่นที่ 3
พ.ศ. 2558-2559

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี (2541)

มหาวิทยาลัยมหิดล (2550)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ (2550)
มหาวิทยาลัยบูรพา (2551)
มหาวิทยาลัยทักษิณ (2551)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2551)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2551)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง (2551)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2558)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (2558)
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (2558)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2558)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (2559)
มหาวิทยาลัยศิลปากร (2559)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2559)

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (2540)
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (2540)
มหาวิทยาลัยพะเยา (2553)
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช (2553)
สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา (2555)
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ (2559)

กลุ่มมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ
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ป๋วย อึ้งภากรณ์, 
ข้อคิดเร่ืองอุดมศึกษา

ไพฑูรย์ สินลารัตน,์ 
จุดมุ่งหมายของ
มหาวิทยาล้ยไทย

อมร รักษาสัตย,์ 
การจัดหน่วยงานใน
วิทยาลัยตามหลักรัฐ
ประศาสนศาสตร์

Harlan 
Cleveland, 
The Future 
Executive
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ทำไมมหาวิทยาลัยต้องมีความเป็นอิสระ คล่องตัวมากกว่าส่วนราชการอ่ืนท่ัวไป
ระบบราชการ (Bureaucracy) มีหลักการ
สำคัญ 5 ประการ ได้แก่

1. หลักการแบ่งแยกอำนาจหน้าที่ตามตำแหน่ง
ราชการ โดยใช้บทบัญญัติแห่งกฎหมาย

2. หลักการจัดตำแหน่งหน้าที่ตามลำดับชั้น 
(Hierarchical Office)

3. หลักการบริหารงานโดยใช้เอกสารลาย
ลักษณ์อักษรเป็บบรรทัดฐานในการทำงาน

4. หลักความจำเป็นในการใช้ผู้เชี่ยวชาญเพ่ือ
บริหารงานในตำแหน่งหน้าที่ต่างๆ

5. หลักการมาก่อนของงานราชการ

ท่ีมา: Max Weber

ลักษณะเด่นของระบบราชการ
1) ความม่ันคงถาวรของ

ระบบและการจ้างงาน
2) ความเชี่ยวชาญ แม่นยำใน

การปฏิบัติงานของ
ข้าราชการ

ข้อจำกัดของระบบราชการ
1) มีสายการบังคับบัญชาและ

ลำดับชั้นของการตัดสินใจ
ท่ียาว

2) ต้องมีระเบียบ ข้อบังคับ
และคำส่ังมากมายเพ่ือ
กำหนดหลักเกณฑ์ในการ
ปฏิบัติงาน ลดการใช้
ดุลพินิจตามอำเภอใจ

3) มีมาตรฐานการจ้างงาน
เพียงมาตรฐานเดียว

มหาวิทยาลัยควรเป็นแหล่งท่ีเปล่ียนแปลงได้ง่าย 
เร็ว และสะดวกท่ีสุดในสังคม แต่กลับ

เปล่ียนแปลงได้ช้ามาก โดยเฉพาะจุดมุ่งหมาย
ของมหาวิทยาลัยเอง...

ระบบของมหาวิทยาลัยน้ันไม่อาจใช้วิธีการบังคับ
บัญชาอย่างแข็งขันระหว่างอาจารย์ด้วยกันได้ 
เป็นเพียงแต่ “การนำในบรรดาผู้ท่ีเสมอกัน”

(The first among equals) เท่าน้ัน...

มหาวิทยาลัยเป็นองค์กรท่ีใช้รูปแบบบริหารใน
แนวราบ (Horizontal Administration)

vs

มหาวิทยาลัยต้องมีคณาจารย์ท่ีดี... หลักสูตรท่ี
คล่องตัวทันสมัย... มีความคล่องตัวในการเลือก

อาจารย์ แต่งตั้งและกำหนดเงินเดือน...

ที่มา: ศ.ดร.สุรพล นิติไกรพจน์, 2559. มหาวิทยาลัยไทย: พัฒนาการ มหาวิทยาลัยในกำกับ และกฎหมายที่เกี่ยวกับการบริหารงาน
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มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ คืออะไร
Anderson and Richard (1998) ให้
ความหมายของ University Autonomy ว่า 

“มหาวิทยาลัยท่ีมีอิสระในการดำเนินงานของตนเอง 
ไม่อยู่ภายใต้อำนาจ และการช้ีนำโดยรัฐบาล ท้ัง
ด้านการกำหนดกฎ ระเบียบข้อบังคับตามกฎหมาย 
อำนาจในการจัดการบุคลากรสายวิชาการ อำนาจท่ี
เก่ียวข้องกับการพัฒนาและจัดการหลักสูตรและ
การเรียนการสอน อำนาจในการจัดการทาง
การเงิน”

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

อุทุมพร จามรมาน และคณะ (2542) ให้
ความหมายของมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐว่า 

“มหาวิทยาลัยของรัฐท่ีเป็นนิติบุคคลภายใต้การ
กำกับดูแลของรัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย 
มีการตัดสินใจท่ีสิ้นสุดท่ีระดับสภามหาวิทยาลัย
มากท่ีสุด แยกการตัดสินใจและวินิจฉัยด้านการ
บริหารและวิชาการระดับสูงออกจากกัน เน้นการ
บริหารในรูปแบบคณะบุคคลในแต่ละระดับ ใช้
ระบบรวมบริหารแต่แยกภารกิจ มีระบบการเงินท่ี
คล่องตัว ตรวจสอบได้ภายหลัง จากการรูปเงิน
ก้อน และมีอำนาจการปกครองดูแลบำรุงรักษา 
ใช้ การจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลัย รายได้ของมหาวิทยาลัยไม่ต้อง
นำส่งกระทรวงการคลัง และรัฐพึงจัดสรร
งบประมาณให้เท่าท่ีจำเป็น

อุทุมพร จามรมาน และคณะ, 2542. การเตรียมพร้อมของ
มหาวิทยาลัยของรัฐเพ่ือเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับรัฐบาล. สำนักงาน

กองทุนสนับสนุนการวิจัย

ศ.ดร. วิจิตร ศรีสอ้าน (2558) ได้ระบุลักษณะ
ของมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐว่า 

“…มหาวิทยาลัยในรูปแบบใหม่ ซึ่งยึดหลักความ
เป็นอิสระ ความคล่องตัว ความมีเสรีภาพทาง
วิชาการ และความรับผิดชอบ สนองตอบสังคม 
เพ่ือให้มหาวิทยาลัยบรรลุความเป็นเลิศได้เร็วขึ้น …
โดยยังเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐท่ีไม่เป็นส่วน
ราชการ สามารถบริหารเบ็ดเสร็จส้ินสุดท่ีสภา
มหาวิทยาลัยให้มากท่ีสุด เรียกมหาวิทยาลัยรูปแบบ
น้ีว่า Public autonomous university …”

วิจิตร ศรีสอ้าน, 2558. มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ: นวัตกรรม
การบริหารมหาวิทยาลัยในประเทศไทย. เอกสารวิชาการ
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ประเภทของหน่วยงานรัฐ
ประเภทของหน่วยงานรัฐ ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน

รัฐวิสาหกิจแบบด้ังเดิม ภายใต้
กฎหมายเฉพาะ

รัฐวิสาหกิจแบบบริษัทจำกัด บริหาร
มหาชน

แบบจัดตั้งโดย พ.ร.ฎ.ภายใต ้
พ.ร.บ.องค์การมหาชน 2542

แบบจัดตั้งโดย พ.ร.บ. เฉพาะ
ของตน

วัตถุประสงค์องค์กร (จุดเน้น) บริการสาธารณะทางปกครอง 
(Administrative public services)

เช่น
การรักษาความสงบเรียบร้อย การป้องกัน

ประเทศ การออกกฎระเบียบ การอนุญาต ฯลฯ

บริการสาธารณะทางอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม (Industrial & Commercial 
public services) เช่น การผลิตและจำหน่ายสินค้าและบริการ งานบริการ

สาธารณูปโภคขนาดใหญ่ กิจการท่ีต้องแทรกแซงตลอดให้เกิดความเป็นธรรม ฯลฯ

บริการสาธาณะทางสังคมและวัฒนธรรม (Social & Cultural public 
services) เช่น การศึกษา การวิจัย การทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม การ
พัฒนาและส่งเสริมการกีฬา การพัฒนาและถ่ายทอดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
การสังคมสงเคราะห์ การบริการทางสาธารณสุขและการแพทย์ งานบริการอ่ืน 

ๆ ท่ีไม่เหมาะจะใช้ส่วนราชการ
ต้องใช้อำนาจรัฐในการบังคับ เช่น เวนคืน ไม่ต้องใช้อำนาจรัฐ ในการทำงาน

กฎหมายจัดตั้ง โดย พ.ร.บ.ปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม 
และกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน

จัดตั้งโดยกฎหมาย (พ.ร.บ./พ.ร.ก./
พ.ร.ฎ. /กฎระเบียบรัฐ/ประกาศคณะ

ปฏิวัต)ิ

จัดตั้งเป็นบริษัทภายใต้ประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิขย์ และกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด

จัดตั้งโดยพระราชกฤษฎีกา ภายใต ้
พ.ร.บ.องค์การมหาชน 2542

จัดตั้งโดยพระราชบัญญัติ เฉพาะของ
ตน

ผลตอบแทนท่ีมุ่งหวัง ไม่มุ่งหวังกำไร มุ่งหวังผลกำไร การลงทุนต้องขออนุมัติจากรัฐ และผลกำไร/รายได้ต้องส่งคืนรัฐ ไม่มีวัตถุประสงค์ในการแสวงหาผลกำไร

ตัวอย่าง หน่วยงานท่ีเป็นกรมและเทียบเท่ากรม เช่น 
กรมการปกครอง กรมการจัดหางาน 
มหาวิทยาลัยท่ีเป็นส่วนราชการ

• การท่าเรือฯ
• การทางพิเศษฯ
• การรถไฟฯ
• องค์การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนฯ

• บมจ.การบินไทย
• บจก.วิทยุการบิน
• บมจ.ธนาคารกรุงไทย
• ฯลฯ

• รพ.บ้านแพ้ว
• สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน
• สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ

• สวทช.
• สกว.
• สวรส.
• มหาวิทยาลัยในกำก้บของรัฐ

ความเป็นเจ้าของ รัฐเป็นเจ้าของท้ังหมด รัฐเป็นเจ้าของท้ังหมด ทุนเกินคร่ึงเป็นของรัฐ รัฐเป็นเจ้าของ รัฐเป็นเจ้าของ

แหล่งงบประมาณหลัก งบประมาณแผ่นดิน เงินรายได้/ เงินกู้/ เงินอุดหนุนจากงบประมาณแผ่นดิน (ตามกรณี) งปม.แผ่นดินแบบเงินอุดหนุนท่ัวไปและเงินรายได้

การบังคับบัญชา อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของรัฐ รัฐมีอำนาจบริหารจัดการผ่านระบบคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูง รัฐมีอำนาจบริหารจัดการผ่านระบบคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

ความเป็นอิสระของการดำเนินงาน 
(บุคคล จัดซื้อจัดจ้าง การเงินการ

คลัง)

อยู่ภายใต้กฎระเบียบของรัฐทุกประการ สามารถออกกฎ ระเบียบเฉพาะของตนเอง 
ภายใต้การกำกับเชิงนโยบายจากรัฐ

สามารถออกกฎระเบียบของตนเองภายใต้การ
กำกับของคณะกรรมการบริษัท

มีความเป็นอิสระในการออกกฎระเบียบ
ของตน ภายใต้หลักเกณฑ์กลางท่ี 

ครม.มีมติ

มีความเป็นอิสระในการออกกฎระเบียบ
ของตน

การใช้อำนาจของหน่วยงานในการ
ดำเนินงาน

ใช้อำนาจรัฐบังคับฝ่ายเดียวของรัฐเป็นหลัก ใช้การทำสัญญาระหว่างหน่วยงาน และใช้
อำนาจรัฐในการบังคับเฉพาะบางกรณี

ใช้การทำสัญญาระหว่างหน่วยงาน ใช้การทำสัญญาระหว่างหน่วยงาน ใช้การทำสัญญาระหว่างหน่วยงาน 
และใช้อำนาจรัฐในการบังคับเฉพาะบาง

กรณี

สถานะของบุคลากร ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ เจ้าหน้าท่ีของรัฐ



16

ข้อแตกต่างระหว่าง ม.ในกำกับของรัฐ และ ม.ท่ีเป็นส่วนราชการ (เดิม)

ประเด็น มหาวิทยาลัยที่เป็นส่วนราชการ มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ
๑) ฐานะของมหาวิทยาลัย เป็นส่วนราชการระดับกรมในสังกัดทบวงหรือ

กระทรวง
เป็นหน่วยงานของรัฐที่เป็นนิติบุคคล ในกำกับของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

๒) ฐานะของบุคลากร - เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ
- เป็นช้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย

-เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของรัฐ
-เป็นพนักงานของมหาวิทยาลัย

๓) เงินเดือนและสวัสดิการ เท่ากับข้าราชการพลเรือน เงินเดือนสูงกว่าข้าราชการพลเรือนสามัญ 
(1.5-1.7เท่า) สวัสดิการไม่น้อยกว่าข้าราชการ*

๔) การอุดหนุนจากรัฐ ได้รับงบประมาณประจำปีแบบปกติ ได้รับงบประมาณประจำปีแบบเงินอุดหนุนทั่วไป เป็น
เงินรายได้ของมหาวิทยาลัย

๕) ความคล่องตัว ขั้นตอนมาก ใช้กฎ ระเบียบของราชการทั่วไป ขั้นตอนน้อย ใช้กฎ ระเบียบของตนเอง

๖) การแบ่งส่วนงาน แบ่งเป็นส่วนราชการ: กอง แผนก หรือเทียบเท่า แบ่งส่วนงานและจัดระบบบริหารที่เป็นของตนเอง

ท่ีมา: ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน
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ศาสตราจารย์ จรัส สุวรรณเวลา (2551) ได้วิเคราะห์ว่าเพราะเหตุใดจึงควร
ให้มหาวิทยาลัยมีอิสระ และความอิสระเป็นอย่างไร โดยท่านไดร้ะบุว่า 

“มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐมีจุดประสงค์เพ่ือ
1. เพ่ือเสรีภาพทางวิชาการ …

2. เพ่ือความเป็นอิสระจากระบบราชการ …

3. เพ่ือความเป็นอิสระจากระบบรวมศูนย์ …

4. เพื่อให้เกิด Modern management มีความจำเป็นในเรื่องการ
วางแผน เรื ่องการประเมิน เรื ่องการดูแลให้มีประสิทธิภาพ และเรื ่อง
กระบวนการ ซึ่งต้องการความเป็นอิสระ …

5. เพ่ือความเป็นอิสระจากการเป็นอาณานิคมทางปัญญาข้ามชาติ …

ศาสตราจารย์ จรัส สุวรรณเวลา, 2551. ความเป็นอิสระของมหาวิทยาลัยไทย 
สำนักพิมพแ์ห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ คืออะไร (ต่อ)

ปัจจัยเก้ือหนุนของ ม.ในกำกับฯ ท่ีดี
1. ความเป็นผู้นำ (Leadership) ของผู้บริหาร

2. การจัดการทรัพยากรของมหาวิทยาลัยอย่างมี
ประสิทธิภาพประสิทธิผล 

3. ระบบธรรมาภิบาล (Good governance)

4. วัฒนธรรมและสภาพแวดล้อมภายในองค์กรท่ีดี



กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องโดยตรงกับการบริหารจัดการ ม.ในกำกับของรัฐ

1. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542

2. พระราชบัญญัติการบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2550

3. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547

4. พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502

18

หมายเหตุ ทั้งนี้ยังมีกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการบริหารงานของ ม.ในกำกับฯ ในฐานะองค์การของรัฐโดยทั่วไป ได้แก่ 1) พรบ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 
2) พรบ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539  3) พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 4) พรบ.จัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 



สรุปคุณลักษณะของมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ

(1)
การบริหารโดยใช้หลักการบริหารจัดการที่ดี (Good governance) โดยมีสภามหาวิทยาลัยเป็นองค์คณะสูงสุดในการตัดสินใจ

กำหนดระเบียบการบริหารงานบุคคลได้เอง กำหนดระเบียบการบริหาร การเงิน 
ทรัพย์สิน และพัสดุเอง

(2)
การบริหารงานบุคคล

(3)
การจัดการงบประมาณ การเงิน

และทรัพย์สิน

(4)
การจัดโครงสร้างองค์กร
และการแบ่งส่วนงานภายใน

กำหนดตำแหน่ง/จำนวนอัตรากำลังได้เอง

กำหนดเงินเดือนและผลตอบแทนได้เอง

มีการประเมินผลงานท่ีชัดเจนและใช้ในการ
บริหารงานบุคคล

ได้รับงบประมาณแบบอุดหนุนท่ัวไป 
(Block grant)

บริหารเงินรายได้เองและไม่ต้องส่งคืนคลัง/ 
ความเป็นเจ้าของสินทรัพย์

สามารถตัดสินใจกู้ยืม/ลงทุนได้เอง
(ภายใต้ขอบเขตท่ีกำหนดโดยกฎหมาย)

กำหนดโครงสร้างองค์กรและการแบ่งส่วน
งานภายในได้เอง

มีวิธีการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน
ขององค์กรเอง

มีระบบการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลท่ีมีประสิทธิภาพ

เสรีภาพทางวิชาการ ความเป็นเลิศทางวิชาการ ประสิทธิภาพ/ประสิทธิผล
การใช้ทรัพยากร

ท่ีมา: คณะผู้วิจัย 19



(3)
กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ 3 แห่ง

20



3 กรณีศกึษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

21

การวิจัยได้เลือกกรณีศึกษา 3 แห่ง โดยเป็นตัวแทนของ ม.ในกำกับฯ แต่ละกลุ่ม ได้แก่ ม.ในกำกับฯตั้งแต่ก่อตั้ง ม.ใน
กำกับฯที่แปรสภาพรุ่นที ่1 (ช่วง พ.ศ.2541) และ ม.ในกำกับฯที่แปรสภาพรุ่นที ่2 (ช่วงปี พ.ศ.2550-2551)



รายรับรายจ่ายจริง มจธ. ป/งบประมาณ 2535 - 2558

KMUTTCMU
การเงินและงบประมาณ

22



KMUTT

SUT

บุคลากรสายวิชาการ
CMU
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KMUTT

SUT

ผลงานวิชาการ
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KMUTT
CMU

SUT

นักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษา

25



เฉลิมภัทร พงศ์อาจารย์ (2546) ได้ศึกษาการ
บริหารและการจัดสรรทรัพยากรของสถาบันอุดมศึกษา
ก่อนและหลังเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ กรณีศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดยศึกษาการ
บริหารใน 4 มิติ ได้แก่ 
• การบริหารงานท่ัวไป 
• การบริหารด้านวิชาการ  
• การบริหารด้านการเงินและทรัพย์สิน 
• การบริหารงานบุคคล

ผลการวิจัยพบว่า
• การได้รับอิสระในการบริหารจัดการในมิติดังกล่าว จากการ
แปรสภาพเป็นมหาวิทยาลันในกำกับของรัฐน้ัน ทำให้การ
บริหารจัดการทั้ง 4 มิติ ทำได้มีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผลสูงข้ึน ท้ังจากมุมมองของบุคลากรและ
นักศึกษาของมหาวิทยาลัย 
• นอกจากน้ีพบว่า เง่ือนไขสำคัญท่ีสุดของการเป็น
มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐท่ีมีประสิทธิภาพคือ การปรับ
แนวคิด พฤติกรรมของบุคลากร และการได้รับการ
สนับสนุนเชิงนโยบายจากรัฐบาลและหน่วยงานรัฐอื่น ๆ ท่ี
ทำหน้าท่ีกำกับดูแล

26

กรณีศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ที่มา: เฉลิมภัทร พงศ์อาจารย์, 2546. การศึกษาเปรียบเทียบการบริหารและการจัดสรรทรัพยากรของสถาบันอุดมศึกษาก่อนและหลังเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ กรณีศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี. 
วิทยานิพนธ์ เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



27

กรณีศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ที่มา: รายงานการประเมินผลการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่ป ีพ.ศ.2557



ข้อสังเกตท่ีพบจากกรณีศึกษา
• ม.ในกำกับของรัฐที่แปรสภาพสามารถตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีของมหาวิทยาลัยเพิ่มข้ึน หมายถึงย่อมมีการหา
รายได้เพิ่มข้ึนตามไปด้วย จากกรณมีจธ. และมช.
• รายได้ที่เพิ่มข้ึนเป็นส่วนของรายไดจ้ากการวิจัยและการบริการวิชาการ เป็นรายได้จากแหล่งทุนภายนอกอื่นๆ มไิด้มาจาก
การงบประมาณแผ่นดินผ่านการอุดหนุนโดยตรงสู่มหาวิทยาลัย 
• สามารถจ้างบุคลากรเพิ่มเติมได้ตามที่มีความจำเป็นภายใต้กรอบงบประมาณที่ตนเองมีอยู่ นอกเหนือไปจากกำลังคนที่
จ้างด้วยเงินที่ได้รับจากการอุดหนุนผ่านงบประมาณแผ่นดิน
• สัดส่วนบุคลากรสายวิชาการที่มีตำแหน่งวิชาการในระดับผศ. รศ. และศ. ตลอดจนสัดส่วนบุคลากรที่มีวุฒิการศึกษาใน
ระดับปริญญาเอก ของมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐนั้นสูงข้ึนอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะ มทส.
• หลังการแปรสภาพเป็นม.ในกำกับของรัฐ มผีลผลิตที่สูงข้ึนในเชิงปริมาณทั้งในส่วนของจำนวนนักศึกษา จำนวนผู้สำเร็จ
การศึกษา ผลงานจากการวิจัยและนวัตกรรม โดยเฉพาะกรณขีอง มจธ.
• ผลผลิตที่เป็นผู้สำเร็จการศึกษา พบว่า มีการผู้สำเร็จการศึกษาเพิ่มสูงข้ึนในเชิงปริมาณอย่างต่อเนื่อง หมายถึง
ความสามารถในการรับนักศึกษาและการจัดการเรียนการสอนมีการขยายตัว 

28



(4)
ผลการสัมภาษณ์และประชุมกลุ่มย่อยกับผู้ทรงคุณวุฒิ

29
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ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีให้สัมภาษณ์และร่วม Focused Group Discussion (เรียงลำดับตามวันที่พบ)
ท่ี ผู้ทรงคุณวุฒิ ตำแหน่ง ความเกี่ยวข้องกับระบบ ม.ในกำกับฯ วันที่พบ
1 ดร. สุเมธ แย้มนุ่น อดีตเลขาธิการ กกอ./ อดีตนายกสภา มทร.

ธัญบุรี
อดีตเข้าราชการและผู้บริหาร กกอ. ศธ./ อดีตนายกสภาและ
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยของรัฐและในกำกับของรัฐ

5 ตุลาคม 2559

2 ดร. กิติพงค์ พร้อมวงค์ เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการนโยบาย
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยัและนวัตกรรมแห่งชาติ

ผู้บริหารหน่วยงานกำหนดนโยบายด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/ 
ผู้ใช้บัณฑิตจากระบบอุดมศึกษาไทย

21 ตุลาคม 2559

3 ศ.ดร. วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี/
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

อดีต รัฐมนตรี ศธ./ ผู้ก่อต้ัง อธิการบดีและนายกสภา ม.ในกำกับฯ 
หลายแห่ง

28 ตุลาคม 2559

4 ศ.นพ. วิจารณ์ พานิช อดีตนายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล อดีตนายกสภามหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ/ ผู้บริหารองค์การด้าน
การวิจัยและการศึกษาของประเทศหลายแห่ง

1 พฤศจิกายน 2559

5 ศ.ดร. พจน์ สะเพียรชัย ที่ปรึกษาอธิการบดี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ อดีต รัฐมนตรี ศธ./ที่ปรึกษา กรรมการสภาและผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยหลายแห่ง

2 พฤศจิกายน 2559

6 ศ.ดร. ประสาท สืบค้า อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อธิการบดีมหาวิทยาลัยในกำกับฯ 12 พฤศจิกายน 2559
7 รศ.ดร. คุณหญิง สุมณฑา พรหมบุญ ประธานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประธานองค์กรกำกับดูแลมหาวิทยาลัย/ อดีตนายกสภาและ

อธิการบดีมหาวิทยาลัยรัฐ
17 พฤศจิกายน 2559

8 ดร. อมรวิชช์ นาครทรรพ อาจารย์คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

บุคลากรและผู้บริหาร ม.ในกำกับฯ/ นักวิจัยด้านระบบและนโยบาย
อุดมศึกษาไทย

23 พฤศจิกายน 2559

9 ศ.ดร.นพ. พงษรั์กษ์ ศรีบัณฑิตมงคล รองอธิการบดีฝ่ายแผนงาน บริหารการเงินและ
ทรัพย์สิน ม.เชียงใหม่

ผู้บริหาร ม.ในกำกับฯ 23 พฤศจิกายน 2559

10 รศ.ดร. สมเกียรติ สายธนู อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง อดีตอธิการบดี ม.ในกำกับฯ (ม.ทักษิณ) 24 พฤศจิกายน 2559

11 รศ.ดร. สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อดีตผู้บริหาร ม.ในกำกับของรัฐ (ม.มหิดล) 13 ธันวาคม 2559
12 ผศ. ชัยชาญ ถาวรเวช อดีต อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร อดีตผู้บริหาร ม.รัฐเดิม ที่กำลังแปรสภาพเป็น ม.ในกำกับของรัฐ 8 กุมภาพันธ์ 2560
13 รศ.ดร. ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต อธิการบดี ม.ในกำกับฯ 9 กุมภาพันธ์ 2560



ประเด็นที่สัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ
1. หลักการและความจำเป็นของการเป็น ม.ในกำกับของรัฐ 
2. สภามหาวิทยาลัยกับการกำกับดูแลองค์กร
3. ความเป็นผู้นำและธรรมาภิบาลองค์กร 
4. รูปแบบการบริหารจัดการ
5. การบริหารงานบุคคลและวิชาการ
6. การบริหารงบประมาณ การเงิน และทรัพย์สิน
7. หน่วยงานภายนอกท่ีกำกับดูแล
8. การเตรียมความพร้อมก่อนเป็น ม.ในกำกับของรัฐ

31
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เร่ือง: 1) หลักการและความจำเป็นของการเป็น ม.ในกำกับของรัฐ 

โดยธรรมชาติแล้ว มหาวิทยาลัยต้อง
มีความเป็นอิสระ (Autonomy)
คล่องตัว มีเสรีภาพทางวิชาการ 
ความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อ
สามารถสร้างความเป็นเลิศในภารกิจ
ของตน 

ระบบราชการจึงไม่ใช่ระบบท่ีเหมาะสม
กับมหาวิทยาลัยมาต้ังแต่แรก

มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐควรมี
ความแตกต่างจากมหาวิทยาลัยท่ีเป็น
ส่วนราชการใน 3 เร่ืองสำคัญ  
ได้แก่
1. การจัดการบุคคล
2. การจัดการงบประมาณ การเงิน

และทรัพย์สิน
3. การจัดโครงสร้างองค์กรและการ

แบ่งส่วนงานภายใน
4. การบริหารงานวิชาการและ

มาตรฐานวิชาการ

ต้ังแต่ป ีพ.ศ.2540 เป็นต้นมา ได้มี
การออกกฎหมายเพื่อผ่อนปรนให้ 
มหาวิทยาลัยรัฐมีความคล่องตัวใน
เร่ือง การบริหารงานบุคคล การ
บริหารงบประมาณ การปรับปรุง
โครงสร้าง การบริหารวิชาการและ
อื่นๆ ทำให้ความแตกต่างระหว่าง ม.
รัฐเดิม และ ม.ในกำกับ มีน้อยลง
มาก



33

เร่ือง: 2) สภามหาวิทยาลัยกับการกำกับดูแลองค์กร 

สภามหาวิทยาลัยท่ีดี ต้องมี
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมี
ประสบการณ์สูงมาดูแลและช่วย
มหาวิทยาลัย  ควรมีกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมากกว่า
กรรมการที่มาจากภายใน
มหาวิทยาลัย ซ่ึงต้องไม่มีส่วนได้ส่วน
เสีย เพราะสภามหาวิทยาลัยท่ีดี 
ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีดีก็จะทำให้ได้
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย ทีมบริหารท่ีดี

มหาวิทยาลัยหลายแห่ง ท้ังท่ีเป็น ม.
รัฐเดิม และ ม.ในกำกับฯ มีปัญหา
เร่ืองธรรมาภิบาล ทั้งในด้านความ
โปร่งใสในการจัดการ และด้าน
คุณภาพของการผลิตบัณฑิตและ
งานวิชาการ ทำให้ส่ันคลอนความ
น่าเช่ือถือของกลุ่ม ม.ในกำกับฯ ซ่ึงมี
โอกาสเส่ียงจากการได้รับอิสระในการ
บริหารจัดการมากกว่า ม.รัฐเดิม

สภามหาวิทยาลัยต้องมีความ
ต่อเน่ืองในการทำงาน มีลักษณะของ
ความเป็น Ownership ไม่ใช่
เพียงการประชุมหรือให้ความคิดเห็น 
ต้องรู้รายละเอียดสถานการณ์
ภายในมหาวิทยาลัยพอสมควร ....
ต้องมีกลไกในการทำ รวมท้ังการ
ตรวจสอบ มี Standing 
committee....”
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เร่ือง: 3) ความเป็นผู้นำ

นายกสภามหาวิทยาลัยต้องเป็น
บุคคลท่ีมีวิสัยทัศน์ มีความเข้าใจ
หลักการการเป็นมหาวิทยาลัยใน
กำกับของรัฐ ต้องเข้าใจบริบทของ
สถาบันอุดมศึกษาน้ัน ๆ เป็นอย่างดี
ย่ิง และเป็นท่ียอมรับในเชิงประจักษ์
ระดับสังคม ระดับประเทศหรือ
ต่างประเทศ

อาจจะต้องมีหลักสูตรสำหรับ
ผู้บริหารทุกระดับ อธิการบดี 
กรรมการสภา คณบดี ผู้อำนวยการ
กอง หัวหน้าสาขาวิชา ได้เรียนรู้เพื่อ
เป็นแนวร่วมในการร่วมคิดร่วมทำ 
ร่วมสร้างสรรค์ ร่วมจรรโลง และ
นำไปสู่การพัฒนาร่วมกัน ภายใต้
บริบทของ ม.ในกำกับของรัฐ

ผู้บริหารของมหาวิทยาลัย/สภา
มหาวิทยาลัย มีความสำคัญมาก
สำหรับการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับ
ของรัฐ จะต้องมีความรู้ความเข้าใจ
ในหลักการของการเป็น ม.ในกำกับ
ของรัฐอย่างดี 
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เร่ือง: 4) รูปแบบการบริหารจัดการ

มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐบางแห่ง
แม้ออกนอกระบบแล้ว ก็ยังคงใช้
กรอบคิดและวิธีการทำงานตาม
แบบเดิม ๆ ติดอยู่กับระบบราชการ
เดิม ซ่ึงต้องหาวิธีแก้ไขเพื่อให้สังคม
ม่ันใจ เกิดความเช่ือถือและยอมรับ

ในเม่ือมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ 
ได้รับอิสระในการจัดการตนเอง 
ภารกิจสำคัญท่ีต้องเร่งดำเนินการคือ
หาวิธีให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่าง
มีประสิทธิภาพสูงสุด ภายใต้
หลักการความโปร่งใส  ตรวจสอบ
ได้ มิใช่ยังคงใช่วิธีการเดิมๆตาม
ระบบราชการเดิม

คนจำนวนหน่ึงเคยชินท่ีจะใช้กติกา
ระบบราชการเป็นแบบอย่าง ปฏิเสธท่ี
จะคิดใหม่ หรือ ออกจากระบบ
ราชการทางประตูหน้าและแอบเข้า
ทางประตูหลัง มหาวิทยาลัยใน
กำกับของรัฐยังต้องถูกตรวจสอบ
โดยรัฐ และมีกลไกการตรวจสอบ
ตนเองในระดับต่าง ๆ



36

เร่ือง: 5) การบริหารงานบุคคลและวิชาการ

หัวใจสำคัญของการเป็น ม.ในกำกับฯ 
คือการเพิ่มความสามารถในการได้
คนดีและเก่งมาร่วมงาน หาก ม.ใน
กำกับฯ ไม่สามารถใช้ข้อดีน้ีได้ ก็ถือ
ว่าล้มเหลว

มีตัวอย่างท่ีมหาวิทยาลัยในกำกับ
ของรัฐ บางแห่งไม่ประสบ
ความสำเร็จในการดึงคนดีและเก่งเข้า
มาร่วมงาน 

มหาวิทยาลัยในกำกับฯ มีเสรีภาพ
การจัดการวิชาการสูงข้ึน แต่ก็
จะต้องหากลไกที่สร้างความมั่นใจ
ในคุณภาพของวิชาการ เช่น การให้
มีผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกเข้า
มาร่วมเป็นกรรมการ ทำหน้าท่ีร่วม
พิจารณานโยบาย ทิศทางการ
ขับเคล่ือนคณะ ภาควิชา ตลอดจน
แลกเปล่ียนความเห็น มุมมอง 

การเป็น ม.ในกำกับของรัฐสามารถ
กำหนดระบบบริหารงานบุคคล 
กรอบอัตรากำลัง ค่าตอบแทน 
สวัสดิการ ความก้าวหน้าทางวิชาชีพ 
จะช่วยสร้างแรงจูงใจแก่ บุคลากรมี
ความรู้ ความสามารถมาร่วมงานได้
คล่องตัวข้ึน ซ่ึงสามารถกำหนดให้
สอดคล้องกับบริบทของ
มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งได้โดยไม่
จำเป็นต้องเหมือนกัน
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เร่ือง: 6) การบริหารงบประมาณ การเงิน และทรัพย์สิน

การเป็น ม.ในกำกับฯ ทำให้ได้รับเงิน
งบประมาณแผ่นดินแบบเงินอุดหนุน
ท่ัวไป (Block Grant) ซ่ึงมีความ
คล่องตัว ฉะนั้นเป็นโอกาสที่จะปรับ
ระบบการจัดการงบประมาณ
ภายในให้คล่องตัว และการ
วางแผนงบประมาณระยะยาว

มหาวิทยาลัยในกำกับฯ มีโอกาสที่จะ
จัดหาและจัดการทรัพย์สินได้อย่าง
มีประสิทธิภาพสูงข้ึน โดยต้องมีการ
จัดทำระเบียบ และแนวปฏิบัติท่ี
ชัดเจน และต้ังอยู่บนหลักของ
ประสิทธิภาพและโปร่งใส 

การสนับสนุนให้เกิด ม.ในกำกับฯ 
มิได้มีเจตนารมย์ที่จะลดภาระภาร
พึ่งพิง งปม.แผ่นดิน แต่เป็นการ
เพิ่มความคล่องตัวในการหารายได้ 
เพื่อใช้พัฒนาคุณภาพ ความเป็นเลิศ
ทางวิชาการ และการตอบโจทย์สังคม 
โดยไม่ต้องเพิ่มภาระ งปม.แผ่นดิน

ควรมีการคิดและวางแผนจัดการ
รายได้อย่างสมดุล มุ่งประโยชน์แต่ไม่
มุ่งกำไร และมีความย่ังยืน
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เร่ือง: 7) หน่วยงานภายนอกท่ีกำกับดูแล และสาธารณชน

มหาวิทยาลัยในกำกับฯ จะมี
ประสิทธิภาพไม่ได้อยู่ท่ีการจัดการ
ภายใน (Internal Governance)
เท่าน้ัน แต่รวมถึงระบบการกำกับ
ดูแลจากหน่วยงานภายนอก 
(External Governance) อย่าง
เข้าใจ และถูกต้อง

มีความยากลำบากในการปรับ
โครงสร้างและระบบการกำกับดูแล 
ม.ในกำกับของรัฐ เช่น การปรับการ
จัดสรรงบประมาณอุดมศึกษาเป็น
การจัดสรรงบประมาณผ่านด้านอุป
สงค ์เป็นต้น

หน่วยงาน ผู้บริหาร เจ้าหน้าท่ีของ
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในระดับต่าง ๆ 
สังคมสาธารณะ และฝ่ายนโยบาย 
(ครม./รัฐสภา) ส่วนใหญ่ยังขาด
ความเข้าใจอย่างทั่วถึงในหลักการ
และสถานะที่ถูกต้องของ ม.ในกำกับ
ของรัฐ และปฏิบัติเหมือนเป็น
หน่วยงานราชการ หรือเหมือนเป็น
หน่วยงานเอกชน 
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เร่ือง: 8) การเตรียมความพร้อมก่อนการเป็น ม.ในกำกับของรัฐ

ควรมองว่าการเป็น ม.ในกำกับของ
รัฐ มิใช่สิทธิ แ์ต่เป็นเส้นทางสำหรับ
สถาบันที่มีความพร้อม (Must 
earn the right to be) เน่ืองจาก
หากไม่พร้อม ก็จะเกิดผลเสีย 
มากกว่าผลดี เช่น เพิ่ม งปม. 
รายจ่าย แต่ยังได้ผลผลิต ผลลัพธ์
เช่นเดิม

ต้องมีกระบวนการสร้างความเข้าใจ
หลักการและพยายามสร้างฉันทา
มติในการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับ
ของรัฐ ในทุกระดับ ต้ังแต่สภา
มหาวิทยาลัย บุคลากรภายใน นิสิต
นักศึกษา และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ

จำเป็นต้องมีการสำรวจความพร้อม
ขององค์กรทั้งในเชิงระบบ และ
ความเข้าใจของบุคลากร ตลอดจน
การเตรียมการที่จำเป็นอื่นๆ ก่อน 
เช่น การต้ังเป้าหมายการพัฒนาท่ี
ชัดเจน การปรับทิศทางดำเนินงาน 
(reprofile) การปรับการบริหาร
จัดการ การปรับกฎระเบียบต่าง ๆ 
ท่ีสอดคล้องกับ พ.ร.บ. การจัดต้ังฯ 
เป็นต้น



(5)
สรุปการวิจัยและข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพ่ือการพัฒนาระบบมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ

40
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โจทย์ข้อท่ี 1: 
การเป็นมหาวิทยาลัยใน
กำกับของรัฐ คืออะไร 

และยังมีความสำคัญต่อการ
พัฒนาระบบอุดมศึกษาของ
ประเทศไทยหรือไม่ อย่างไร 

เพียงใด

ข้อสรุป
• ในระดับนโยบาย พบว่าการผลักดันให้เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ยังคงมีความสำคัญและเกิด

ประโยชน์อย่างมากต่อการพัฒนาระบบอุดมศึกษาของไทย 

• ในระดับสถาบันพบว่า การเป็น ม.ในกำกับของรัฐ เป็นส่ิงเกื้อหนุนประโยชน์ (Enabler) ต่อการบริหาร
จัดการที่ดีของมหาวิทยาลัยอย่างชัดเจน อย่างน้อยในเรื่องการบริหารงานบุคคล

• แม้ว่ารัฐบาลพยายามผ่อนปรนและออกกฎหมายเพ่ือให้อิสระในการดำเนินงานแก่มหาวิทยาลัยรัฐมาตลอด
ตั้งแต่ปี พ.ศ.2540 เช่น เรื่องการจัดการเงินรายได้ การบริหารงานบุคคล การปรับปรุงโครงสร้างองค์กร 
ฯลฯ แต่การเป็น ม.ในกำกับของรัฐ อย่างเต็มตัวนั้นยังจำเป็น ทั้งเหตุผลในเชิงกฎหมาย เชิงการปฏิบัติการ 
และการเป็นหลักค้ำประกันความเป็นอิสระอย่างแท้จริงในระยะยาว

• สภามหาวิทยาลัยและผู้บริหารต้องเข้าใจและสามารถใช้ประโยชน์จากสถานะการเป็น ม.ในกำกับของรัฐ ใน
การพัฒนาองค์กรจึงจะทำให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างแท้จริง

• รัฐบาลควรผลักดันนโยบาย ม.ในกำกับของรัฐ ต่อไปเพ่ือให้มหาวิทยาลัยที่มีความพร้อมมีโอกาสได้ใช้
ศักยภาพของตนได้อย่างเต็มที่
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โจทย์ข้อที่ 2: 
สภาพการดำเนินงานจริงที่
เกิดข้ึนในมหาวิทยาลัยใน
กำกับของรัฐเป็นอย่างไร 
เมื่อเปรียบเทียบกับหลักการ 
แนวคิด และเจตนารมยท์ี่
ถูกต้องของการเป็น

มหาวิทยาลัยในกำกับของ
รัฐ

ข้อสรุป
• มีมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ (ทั้งที่แปรสภาพ และที่

เกิดขึ้นเป็น ม.ในกำกับฯ เลย) ที่ประสบความสำเร็จ และ
ไม่ประสบความสำเร็จจากสถานะการเป็น ม.ในกำกับฯ

• พบว่า ปัจจัยพ้ืนฐานที่สำคัญที่สุดที่จะทำให้การเป็น
มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐเกิดผลสัมฤทธิ์ตามที่
คาดหวังไว้คือ “การมีธรรมาภิบาล” ในการจัดการ
องค์กร

• “การเป็น ม.ในกำกับของรัฐ” นั้นเปรียบเสมือนเป็นการ
ปลดปล่อยมหาวิทยาลัยให้มีอิสระ (ในการตัดสินใจ การ
กำหนดระเบียบการดำเนินการของตนเอง) “การมีธรร
มาภิบาล” เปรียบเสมือนกรอบที่ประคองให้
มหาวิทยาลัยพัฒนาอย่างมีวินัย ไม่ออกนอกเส้นทาง
ที่ตั้งไว้

การบริหารงาน
บุคคล/แรงจูงใจเพื่อ
สรรหา/รักษาผู้มี
ความสามารถ

ระดับที่ 1
การบริหารจัดการ
งบประมาณ รายได้ 
ทรัพย์สิน และการ
ยกระดับการจัดการ

การพัฒนาความเป็น
เลิศอย่างเต็มศักยภาพ 
บนฐานทรัพยากรที่มีระดับที่  2

ระดับที่ 3

ระดับความสำเร็จของการเป็น ม.ในกำกับฯ

มีธรรมาภิบาล

ผู้นำท่ีเข้าใจและมีความสามารถ

ความเข้าใจและร่วมใจ
ของประชาคม
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โจทย์ข้อท่ี 3: 
รัฐบาลควรมีแนวทางในการ

ผลักดันการพัฒนา
“ระบบ” มหาวิทยาลัยใน
กำกับของรัฐอย่างไร 

ข้อสรุป
• รัฐบาลควรสนับสนุนนโยบาย ม.ในกำกับของรัฐ ต่อไปอย่างเต็มที่ บนฐานคิดต่อไปนี้

1. การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐจะเกิดประโยชน์สูงสุดก็ต่อเมื่อมหาวิทยาลัยมี
ความพร้อมที่จะเปล่ียนแปลง และมีทิศทางการพัฒนาที่ถูกต้องและชัดเจน

2. ธรรมาภิบาลเป็นปัจจัยพ้ืนฐานที่ มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐต้องมี (สำคัญ
มากกว่าธรรมาภิบาลในมหาวิทยาลัยรัฐเดิม)



ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายมี 3 ส่วน ได้แก่

1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายสำหรับระบบมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ

2. ข้อเสนอแนะสำหรับกลุ่มมหาวิทยาลัยรัฐท่ีประสงค์จะแปรสภาพเป็น
มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ

3. ข้อเสนอแนะสำหรับกลุ่มมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐในปัจจุบัน
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1) ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายสำหรับระบบมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ
1. กำหนดหลักเกณฑ์กลางสำหรับการกำกับดูแลการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ

2. การปรับกลไกการกำกับดูแลจากภายนอก

3. พิจารณาทบทวนผลักดันการจัดสรรงบประมาณสู่อุดมศึกษาให้เป็นการจัดสรรผ่านด้านอุปสงค์ 
(Demand-side Financing) ตามศักยภาพของมหาวิทยาลัยและในสาขาที่เป็นความต้องการ
ของตลาดแรงงาน

4. การส่ือสารและสร้างความเข้าใจเร่ืองหลักการ บทบาทหน้าที่ของมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐต่อ
สาธารณะ

5. การรายงานผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

6. หน่วยงานกำกับดูแลธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ

7. ระบบมหาวิทยาลัยพี่เล้ียง
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ข้อเสนอแนะที่ 1: กำหนดหลักเกณฑ์กลางสำหรับการกำกับดูแลการ
บริหารจัดการมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ
1. กำหนดองค์ประกอบกรรมการสภามหาวิทยาลัยให้มีกรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมากขึ้น โดยควรมีกรรมการภายนอกมากกว่า
กรรมการจากภายในมหาวิทยาลัย ท้ังน้ีอาจจะมีฐานข้อมูลผู้ทรงคุณวุฒิใน
สาขาวิชาชีพต่างๆ ท่ีได้รับการยอมรับจากสังคม เพ่ือประกอบในการ
พิจารณาสรรหา

2. กำหนดหลักเกณฑ์และกระบวนการคัดเลือกและสรรหา นากยกสภา
มหาวิทยาลัย  กรรมการสภามหาวิทยาลัยและผู้บริหาร ท่ีต้องเกิดจากการ
มีส่วนร่วมของประชาคม และท่ีโปร่งใสตรวจสอบได้

3. กำหนดให้สภามหาวิทยาลัยต้องรายงานผลการดำเนินงานของสภา
มหาวิทยาลัยให้ประชาคมรับทราบ 

4. มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของสภามหาวิทยาลัยโดยองค์กรกลางเป็น
ผู้ประเมิน มากกว่าการประเมินตนเองเหมือนในปัจจุบัน

5. เสริมสร้างความเข้มแข็งของสภามหาวิทยาลัย โดยมุ่งปรับบทบาทของ
กรรมการสภาฯ ให้มีหน้าท่ีรับผิดชอบท่ีชัดเจน มิใช่มีบทบาทเพียงการ
ประชุมและแสดงความคิดเห็นเท่าน้ัน 

6. มีการประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายนอกอย่างเท่ียงตรง 

ข้อเสนอแนะที่ 2: เร่งปรับกลไกการกำกับดูแลจากภายนอก (External 
governance)

1. สร้าง/ปรับความเข้าใจให้กับหน่วยงานกลางท่ีเก่ียวข้องว่า มหาวิทยาลัยใน
กำกับของรัฐคืออะไร มีหลักการเหตุผล และความสำคัญต่อการพัฒนาการ
อุดมศึกษาและการพัฒนาประเทศอย่างไร

2. ปัญหาส่วนใหญ่มิได้อยู่ท่ีหลักการ แต่อยู่ท่ีการปฏิบัติ โดยเฉพาะความท่ัวถึง
และความมีมาตรฐานของแนวปฏิบัติ

3. หน่วยงานภายนอกท่ีเก่ียวข้องโดยตรงกับมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ได้แก่
• สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
• สำนักงบประมาณ
• สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
• สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การ
มหาชน)
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ข้อเสนอแนะที่ 3: พิจารณาทบทวนผลักดันการจัดสรรงบประมาณสู่
อุดมศึกษาให้เป็นการจัดสรรผ่านด้าน อุปสงค์ (Demand-side 
Financing) ตามศักยภาพของมหาวิทยาลัยและในสาขาที่เป็นความ
ต้องการของตลาดแรงงาน

• เพ่ือกระตุ้นให้มหาวิทยาลัยยกระดับคุณภาพและประสิทธิภาพการดำเนินงาน 
และประสิทธิภาพการบริหารจัดการของ 

• การท่ีมหาวิทยาลัยได้รับเงินผ่านด้านอุปสงค์ จะทำให้มหาวิทยาลัยต้องปรับ
การบริหารจัดการของตนให้ดี มีประสิทธิภาพ มิฉะน้ันมหาวิทยาลัยจะมี
ความเส่ียงในเรื่องต้นทุน รายได้ 

• ผู้เรียนจะเป็นผู้เลือกเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยท่ีดีท่ีสุดท่ีตนเองจะมีศักยภาพ
เรียนได้ ด้วยสภาพน้ีสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหาร และประชาคม ก็จะมีความ
ตื่นตัวในการร่วมดำเนินการให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป

ข้อเสนอแนะที่ 4: การส่ือสารและสร้างความเข้าใจเรื่องหลักการ บทบาท
หน้าที่ของมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐต่อสาธารณะ

• กลุ่มมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐควรสื่อสาร สร้างความเข้าใจต่อสังคม เพื่อให้
สาธารณชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รู้จักมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐอย่างถูกต้อง 
โดยต้องถือว่า เป็นวาระสำคัญ ต้องมีการวางกลยุทธ์การสื่อสารในเร่ืองดังกล่าวนี้
อย่างจริงจังและหวังผล 

• สาระที่ควรสื่อสาร ได้แก:่
1. เหตุผลความจำเป็นของการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ 
2. ตัวอย่างการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยช้ันนำในต่างประเทศ ภายใต้รูปแบบ 

Autonomous University
3. ความแตกต่างระหว่างการแปรสภาพเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ 

(Autonomous University) กับการแปรสภาพเป็นเอกชน (Privatization)

4. ประเด็นเร่ืองธรรมาภิบาลและการกำกับดูแล (Governance) ในมหาวิทยาลัยใน
กำกับ

5. บทบาทของสังคมที่จะช่วยส่งเสริมและกำกับดูแลมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ
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ข้อเสนอแนะที่ 5: การรายงานผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยต่อ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และสาธารณะ

1. กำหนดให้มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ต้องรายงานผลการ
ดำเนินงานให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยทราบ เพ่ือมุ่งหวังให้เกิดการรับรู้และร่วมติดตาม
ตรวจสอบการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย

2. ตัวอย่างวิธีการรายงานผลการดำเนินงาน:
• การเผยแพร่รายงานประจำปีด้วยข้อมูลที่กำหนดให้ 
• การรายงานทางการเงินต่อสาธารณะ 
• Good University Report
• การเปิดเวทีประจำปีให้ประชาคมซักถามและแลกเปล่ียนความ
คิดเห็นและข้อมูลกับผู้บริหารและสภามหาวิทยาลัย**

หมายเหตุ:
** ในลักษณะคล้ายการท่ีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์จัดการประชุมสามัญประจำปีสำหรับผู้ถือหุ้นของ
บริษัท (Shareholder General Meeting) ซ่ึงในกรณีของมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐก็คือการประชุม
ประจำปีของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder General Meeting)

ข้อเสนอแนะที่ 6: หน่วยงานกำกับดูแลธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัยใน
กำกับของรัฐ

• พิจารณาให้มีหน่วยงานทำหน้าที่กำกับดูแลธรรมาภิบาลของ
มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐอย่างจริงจังในลักษณะที่เป็น Regulator
ในลักษณะคล้ายกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ (กลต.) ที่กำกับดูแลเรื่องธรรมาภิบาลของบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์ 

• หน่วยงานดังกล่าวนี้อาจทำหน้าที่กำหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่
เกี่ยวข้องกับธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ 

• มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกลุ่มมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ โดย
จำแนกเป็นกลุ่มตามบริบทและอายุของการแปรสภาพ/จัดตั้ง เพ่ือนำไปสู่
การพัฒนามหาวิทยาลัยแต่ละกลุ่มต่อไป
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ข้อเสนอแนะที่ 7: ระบบมหาวิทยาลัยพ่ีเล้ียง

• ควรพัฒนาระบบมหาวิทยาลัยพ่ีเล้ียง เพ่ือให้มหาวิทยาลัยท่ีผ่าน
ประสบการณ์การแปรสภาพเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐแล้ว และ
สามารถดำเนินการได้อย่างประสบสำเร็จ มาร่วมให้แนวทาง แบ่งปัน
ประสบการณ ์ให้ข้อเสนอแนะ/ชี้แนะต่อมหาวิทยาลัยของรัฐท่ีประสงค์จะ
แปรสภาพเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ

49

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายสำหรับระบบมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ 



2) ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายสำหรับระบบมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ

1. หลักเกณฑ์ในการตรวจสอบความพร้อมของมหาวิทยาลัยรัฐท่ีประสงค์จะแปรสภาพ
เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ 

2. แนวทางการเตรียมการแปรสภาพเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ
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ข้อเสนอแนะที่ 1: หลักเกณฑ์ในการตรวจสอบความ
พร้อมของมหาวิทยาลัยรัฐท่ีประสงค์จะแปรสภาพเป็น
มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ 

1.ความพร้อมในด้านความเข้าใจของประชาคมภายใน
มหาวิทยาลัย 

2.ความพร้อมในด้านจุดยืนและทิศทางการพัฒนา
มหาวิทยาลัย (Re-profiling)

3.ความพร้อมของบุคลากรสายสนับสนุน

ข้อเสนอแนะที่ 2: แนวทางการเตรียมการแปรสภาพเป็นมหาวิทยาลัยใน
กำกับของรัฐ

1. การแลกเปล่ียนเรียนรู้จากมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐที่
ดำเนินการในปัจจุบัน

2. การเตรียมผู้นำในขับเคล่ือนการเปล่ียนสถานภาพไปเป็น
มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ

3. การปรับโครงสร้างการดำเนินงานของหน่วยงานในมหาวิทยาลัย 
วิเคราะห์กลุ่มงาน จัดภาระงานใหม่ทั้งงานวิชาการ และงาน
บริหารจัดการ

4. การจัดเตรียมร่างกฎ ระเบียบต่างๆ ที่เก่ียวข้องในการ
เปล่ียนแปลงหลักๆ

5. การเตรียมความพร้อมให้บุคคลทุกฝ่ายเข้าใจหลักการของ
มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ
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3) ข้อเสนอแนะสำหรับกลุ่มมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐในปัจจุบัน

1. วิเคราะห์ Gap Analysis ระวห่างผลลัพท์ท่ีคาดหวัง (expectation) ท้ังในด้านวิชาการ ด้าน
การเงิน ด้านบุคคล กับ ผลท่ีเป็นจริงในปัจจุบัน (Actual) เพ่ือหากลยุทธ์ แนวทางการลดช่อง
ห่างดังกล่าว

2. ปรับกรอบวิธีคิด การทำงาน ของบุคลากรทุกระดับ ให้สอดรับเป๋็นไปในทิศทางเดียวกับ 
เป้าหมายของมหาวิทยาลัย  มุ่งเน้นผลลัพท์ในการทำงาน (Resulted based Performance)

3. สำรวจ ตรวจสอบ กฎ ระเบียบ กติกาต่างๆของมหาวิทยาลัย ว่าเอ้ืออำนวยในการดำเนินงาน
หรือไม่ ยังมีประเด็น ข้อจำกัด อะไร เพ่ือหาแนวทางแก้ไขให้สอดคล้อง และนำไปใช้ปฏิบัติได้จริง

4. สร้างความรู้ ความเข้าใจให้แก่ผู้นำองค์กรทุกระดับ ต้องเข้าใจในหลักการของการเป็น ม.ใน
กำกับฯ โดยอาจจดำเนินการจัดหลักสูตรการบริหารจัดการ ม.ในกำกับฯ ให้แก่ผู้บริหาร หรือ ผู้ท่ี
จะมาทำหน้าท่ีบริหารในวันข้างหน้า
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(6)
การแลกเปล่ียนความคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่องานวิจัย
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