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ประเด็น : ควรจะมีกฎหมายอุดมศึกษาหรือไม 

  ที่ประชุมไดอภิปรายขอดี ขอเสีย โดยมาตรการทางกฎหมายใหพิจารณาศึกษา            

วามีหลักการในเรื่องใดหรือกรณีใดบางที่สามารถออกระเบียบ ประกาศ หรือกฎ ในระยะแรก มาใช       

บังคับไปพลางกอนเพื่อแกไขปญหา ทั้งนี้ ใหผูวิจัยไปศึกษาในเชิงลึกถึงปญหาในการบังคับใชกฎหมาย

เก่ียวกับอุดมศึกษาทั้งระบบวากรณีใดบางที่มีปญหา หรือกฎหมายไมสามารถขับเคลื่อนนโยบายใหมี

ประสิทธิภาพได 

 

ประเด็น : หลักการอุดมศึกษา 

  ที่ประชุมไดอภิปรายถึงสภาพปญหาอุดมศึกษาในปจจุบัน วาไมเกิดประสิทธิภาพ 

ประสิทธิผล ทั้งที่มีกฎหมายที่เก่ียวของกับอุดมศึกษาบังคับใชอยูหลายฉบับแตไมสามารถขับเคลื่อน

อุดมศึกษาใหเกิดประสิทธิภาพอยางแทจริงเปรียบเสมือนกับกับฤาษีเล้ียงลิง กลาวคือ ผูที่มีหนาที่จัดการ

อุดมศึกษาพยายามหลีกเล่ียงหาชองโหวทางกฎหมายหาประโยชนใหแกตนเอง และพรรคพวก โดย      

ไมคํานึงถึงหลักการอุดมศึกษา นอกจากนี้ปญหาอุดมศึกษาในปจจุบันไดแก 

1. เปดหลักสูตรที่ทําใหบัณฑิตตกงาน 

2. สถาบันอุดมศึกษาเปดรับนักศึกษามากเกินไป 

3. จัดการศึกษาไมไดคุณภาพ 

4. สถาบันอุดมศึกษาเก็บคาเลาเรียนสูงเกินไป 

5. คณาจารยทําผิดจรรยาบรรณ 

6. ผูบริหารไมใชหลักธรรมาภิบาล 

7. สภามหาวิทยาลัยไมทําหนาที่ในการกํากับดูแลสถาบันอุดมศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ 

ทั้งนี้ ควรจะไดกําหนดถึงหลักธรรมาภิบาล จริยธรรม โดยกฎหมายตางๆ ควรตระหนัก

ถึงหลักธรรมาภิบาลและจริยธรรมในสถาบันอุดมศึกษา 

  หลักการอุดมศึกษาในกฎหมายใหมจะเนนวาอุดมศึกษามีหนาที่จัดทําบริการสาธารณะ 

โดยใหมีผลตอมาตรการทางสังคมที่จะชวยขับเคลื่อนอุดมศึกษาไทย ทั้งนี้ การจัดบริการสาธารณะของ

อุดมศึกษาจะตองมีความหลากหลายและสามารถรองรับการเปล่ียนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได 
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กฎหมายอุดมศึกษาจะตองไมกระทบตอความอิสระและคลองตัวของสถาบันอุดมศึกษาแตควรเปน

กฎหมายในลักษณะสงเสริม สนับสนุนใหรัฐบาลหรือ กกอ. สามารถขับเคลื่อนระบบอุดมศึกษาของชาติให

เปนไปตามนโยบายของรัฐบาลและมาตรฐานที่กําหนดเพื่อใหเกิดคุณภาพประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ใหคํานึงถึง

สภาพของอุดมศึกษาที่เปนอยูในปจจุบัน คือ การอุดมศึกษาเพื่อปวงชน (Mass) แตกตางจากอุดมศึกษา

ในอดีตซึ่งมุงเนนเฉพาะชนชั้นสูง (Elite) 

 

ประเด็น : คณะกรรมการการอุดมศึกษา 

  ควรที่จะไดพิจารณาศึกษาปญหาของระบบอุดมศึกษาตางๆ ทั้งหมด และนํามาทบทวน 

อํานาจหนาที่ของ กกอ. ใหเกิดความเหมาะสมยิ่งข้ึน โดย กกอ. ควรทําหนาที่ในการสงเสริมและพัฒนา

สถาบันอุดมศึกษามากกวาจะเปนองคกรที่มีบทบาทในการกํากับสถาบันอุดมศึกษา กลไกการกํากับของ 

กกอ. ไมควรกระทบความเปนอิสระของสถาบันอุดมศึกษา อยางไรก็ดี กกอ. ชุดปจจุบันควรจะไดทบทวน

อํานาจที่มีอยูตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 มาตรา 16 วาจะ

สามารถนําไปใชขับเคลื่อนระบบอุดมศึกษาไดหรือไมเพียงไร 

  กกอ. ควรคํานึงวาการอุดมศึกษาเปนการบริการสาธารณะ และควรใหสังคมเขามามี

สวนรวม เปนบทบาทหลักมากกวาที่จะลงโทษสถาบันอุดมศึกษา 

 

ประเด็น : การเงินอุดมศึกษา 

  ระบบการจัดสรรงบประมาณใหกับสถาบันอุดมศึกษาในปจจุบันสงผลใหสถาบัน 

อุดมศึกษา ซึ่งเปนหนวยรับงบประมาณโดยตรงบางสถาบันจัดการศึกษาโดยไมคํานึงถึงคุณภาพ และไม

คํานึงถึงนโยบายของ กกอ. สกอ. รมว.ศธ. เปนเหตุใหไมสามารถนําระบบการเงินมาใชควบคุมกํากับ

นโยบายใหเปนไปตามมาตรฐานการศึกษา ซึ่ง ผอ.สํานักงบประมาณเห็นวา การสราง Buffer Body ใน

ปจจุบันไมสามารถกระทําไดเนื่องจากมีความขัดแยงกับ พรบ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 อยางไรก็ดี

การจัดสรรงบประมาณใหสถาบันอุดมศึกษาเปนเงินเพียงบางสวนที่ไปสนับสนุนเปนรายจายของ

สถาบันอุดมศึกษา ฉะนั้น การพิจารณาเรื่องนี้จึงควรพิจารณาถึงแหลงของทรัพยากรที่จะมาใชในการ

บริหารจัดการของอุดมศึกษาซ่ึงมี 3 แหลงคือ งบประมาณจากรัฐบาล รายไดของสถาบันอุดมศึกษา และ

ความรวมมือจากภาคเอกชนซึ่งจะทําใหเห็นโดยภาพรวมของแหลงทรัพยากรที่จะใชขับเคลื่อนนโยบายที่

รัฐบาลกําหนดไดซึ่งเร่ืองนี้สํานักงบประมาณพรอมที่จะใหความรวมมือกับ กกอ. ซึ่งจะตองเปนผูกําหนด

นโยบายการจัดสรรเงินงบประมาณเพื่อการอุดมศึกษาในระหวางที่ ยังไมมีการออกระเบียบสํานัก

นายกรัฐมนตรีวาดวยการจัดสรรเงินงบประมาณเพื่อการอุดมศึกษา และตามที่ สกอ.เสนอวาจะขอทําความ
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ตกลงรวมกันระหวางสํานักงบประมาณกับ สกอ. นั้น สํานักงบประมาณยินดีใหความรวมมือ แตทั้งนี้มี

เง่ือนไขวา สกอ.จะตองทําขอตกลงรวมกันกับสถาบันอุดมศึกษาดวย จึงจะทําเร่ืองนี้ไดสําเร็จ ซึ่งเปน

แนวทางที่สามารถปฏิบัติได 

  ทั้งนี้ การจัดทํารางระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีฯ ตามขอ 1.2 และใหดําเนินการศึกษา

กฎหมายเพื่อใหเปนไปตาม 1.1 ในระหวางที่ดําเนินการตามขอ 1.1 และขอ 1.2 นั้น สามารถทําบันทึก

ความรวมมือ (MOU) ระหวางผูอํานวยการสํานักงบประมาณกับเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา

เพ่ือรวมกันกําหนดนโยบายในการจัดสรรงบประมาณใหแกสถาบันอุดมศึกษา โดยเลขาธิการ

คณะกรรมการการอุดมศึกษาจะตองทําบันทึกความรวมมือกับอธิการบดีกอนดวย 
  ควรใชอํานาจตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 

มาตรา 16 ที่บัญญัติให กกอ. มีอํานาจเสนอแนะและใหความเห็นในการจัดสรรเงินอุดมหนุนทั่วไปใหแก

สถานศึกษาระดับปริญญาทั้งที่เปนสถานศึกษาในสังกัดและสถานศึกษาในกํากับตอคณะรัฐมนตรีโดยดูวา 

กกอ. จะนําบทบัญญัติดังกลาวมาใชในการขับเคลื่อนในการออกระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการ

จัดสรรเงินงบประมาณเพื่อการอุดมศึกษาไดหรือไม และ กกอ. ควรทําหนาที่กําหนดนโยบายการจัดสรร

งบประมาณโดยไมตองกําหนดลงไปถึงข้ันตอน หลักเกณฑ วิธีการ เพราะเมื่อมีระเบียบแลว ข้ันตอน 

หลักเกณฑวิธีการก็จะเปนไปตามปกติของกลไกที่มีอยูแลว 

 

ประเด็น : ขอมูลอุดมศึกษา 

  ที่ประชุมไดอภิปรายถึงสภาพปญหาเพิ่มเติมวาในปจจุบันของ สกอ. ไมมีขอมูลอุดม 

ศึกษาท่ีมาใชในการกําหนดนโยบาย ยุทธศาสตรในการขับเคลื่อนอุดมศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ เชน 

จํานวนนักศึกษาในหลักสูตรตางๆ จํานวนบัณฑิตที่จบการศึกษาในสาขาที่ตอบสนองกําลังคนของประเทศ

ที่จะมาวิ เคราะห กําหนดนโยบายอุดมศึกษาได หากมีขอมูลดังกลาว ก็จะสามารถนําขอมูลนั้น              

มาใชประโยชนในการกํากับคุณภาพมาตรฐาน การจัดสรรงบประมาณ และการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง 

แมว าในสภาพปจจุบันจะมีสถาบันอุดมศึกษาหลายแหงส งขอมูลมาให  สกอ .  อยูแลวก็ตาม                 

แตขอมูลดังกลาวขาดความชัดเจนถูกตอง ไมเปนปจจุบัน ไมมีความนาเช่ือถือที่จะใชในการตัดสินใจในเชิง

บริหารได 

  อยางไรก็ดี ในกรณีขอมูลเก่ียวกับนักศึกษานั้น ที่ประชุมไดตั้งขอสังเกตวา ขอมูลดังกลาว

มีความจําเปนหรือไม เพียงไร ที่จะลงลึกไปถึงขอมูลสวนตัวของนิสิตนักศึกษารายบุคคล ควรจะได

พิจารณาโดยรอบคอบเสียกอน โดยขอมูลนิสิตนักศึกษาควรจะเก็บไวที่สถาบันอุดมศึกษา และกําหนดให

เปนหนาที่ของสถาบันอุดมศึกษาที่จะตองจัดทําขอมูลใหถูกตองทันสมัย และเมื่อ สกอ. มีความจําเปนที่จะ
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เรียกดู ก็สามารถเปดดูไดทันที ทั้งนี้ ขอมูลที่มีความจําเปนที่สุดคือ ขอมูลคุณวุฒิของอาจารย วิชาที่

อาจารยรับผิดชอบในการสอน และหลักสูตรตางๆ เปนตน 

  ในกรณีที่สถาบันอุดมศึกษารายงานขอมูลอันเปนเท็จใหถือวาเปนเร่ืองที่รายแรง ควรจะมี

บทลงโทษแกสถาบันอุดมศึกษานั้น และเปนมาตรการลงโทษอยางเด็ดขาดและรุนแรง เชน ประเทศ

อังกฤษใชวิธีการลงโทษโดยการปรับลดงบประมาณลง 

  ที่ประชุมเห็นวา เร่ืองขอมูลอุดมศึกษาเปนเรื่องที่มีความสําคัญที่จะตองกําหนดไวใน

กฎหมายอุดมศึกษาเพื่อใชในการกํากับสถาบันอุดมศึกษา 

 

ประเด็น : คณาจารยและบุคลากรทางการอุดมศึกษา 

  กกอ. ควรมีบทบาทในการพัฒนาและสนับสนุนการทําหนาที่ของอาจารยเพราะสังคม

ปจจุบันและอนาคตอาจารยจะตองเรียนรูเทาทันเทคโนโลยีพรอมกันกับศิษยควบคูกันไป อาจารยตอง

ศึกษาพัฒนาการเรียนการสอนตลอดเวลา เชน ประเทศสิงคโปรที่มีระบบ PLC (Professional Learning 

Community) โดยมีองคกรภายนอกมาชวยขับเคลื่อนใหอาจารยพัฒนาการเรียนรูซึ่งกันและกัน และยก

ยองครูอาจารยที่ไดพัฒนาการจัดการสอนอยูเสมอ ทั้งนี้ ในสวนของสถาบันอุดมศึกษานั้นที่ประชุมได

อภิปรายวาควรจัดตั้งสถาบันพัฒนาอาจารย (HRD ระบบอุดมศึกษา) โดยตรงในทํานองเดียวกับสถาบัน

ตางๆ เชน สถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือน สถาบันพัฒนาขาราชการฝายตุลาการศาลยุติธรรม และ วปอ.

เปนตน 

  ที่ประชุมไดอภิปรายถึงระบบบริหารงานบุคคลของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาที่เปนอยู

ในปจจุบันวามีผลกระทบตอคุณภาพการจัดการศึกษาเปนอยางย่ิง เพราะพนักงานมหาวิทยาลัยไมมีความ

มั่นคงในอาชีพ คาตอบแทนต่ํา มาเปนพนักงานมหาวิทยาลัยเพื่อรอหางานที่มั่นคงอยางอ่ืนเทานั้น ไมมี

ระบบสวัสดิการที่ดีอยางเชนขาราชการทําใหไมจูงใจใหคนเกง คนดี เขามาเปนอาจารยในมหาวิทยาลัย  

ปญาหาดังกลาวอาจเกิดขึ้นหลายมหาวิทยาลัย แตมีมหาวิทยาลัยบางแหงสามารถสราง

ระบบพนักงานมหาวิทยาลัยที่มีความมั่นคงในอาชีพไดเชนเดียวกัน ซึ่งเร่ืองนี้เปนเรื่องเก่ียวกับการ

บริหารงานบุคคลจึงควรจะพิจารณาโดยรอบคอบวาเปนอํานาจของ กพอ. และ กกอ. ซึ่งควรที่จะได

ทําการศึกษาวิจัยตอไปวา อํานาจหนาที่ของ กพอ. และ กกอ. นั้นมีความสัมพันธเชิงนโยบายและการกํากับ

เช่ือมโยงกันได หรือไม  

นอกจากนี้ระบบพนักงานมหาวิทยาลัยที่ไมจูงใจนั้นเนื่องจากมีความแตกตางจากระบบ

ราชการในเรื่องสิทธิประโยชนเก้ือกูลอยางอ่ืนที่ไมใชเงิน เปนตนวา เครื่องราชยอิสริยาภรณ เครื่องแบบ

และการแตงกาย สวัสดิการ ดังนั้น ระบบพนักงานมหาวิทยาลัยจึงควรที่จะไดตระหนักสิทธิประโยชน

เก้ือกูลดังกลาวไปดวย 
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  ในประเด็นใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ นักวิจัยควรจะไดศึกษากฎหมายที่เก่ียวของอยาง

รอบคอบ หากมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพอาจมีความเกี่ยวกับองคกรอื่น 

  ปจจุบันนี้มีการเขาใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับการทําหนาที่ของอาจารยประจํากับอาจารย

พิเศษในสถาบันอุดมศึกษาตางๆ กลาวคือ สถาบันอุดมศึกษาแตงตั้งบุคคลภายนอกซึ่งเปนอาจารยพิเศษ

เปนอาจารยประจําหลักสูตร และอาจารยเหลานี้ยังเปนอาจารยประจําหลักสูตรอีกหลายที่ซึ่งเปนสิ่งที่ไม

ถูกตอง จึงควรมีการลงทะเบียนอาจารย และควรพิจารณาแตงตั้งอาจารยพิเศษใหเปนไปโดยรอบคอบ แต

อยาใหกระทบตอการแตงตั้งอาจารยพิเศษซึ่งเปนอํานาจของสถาบันอุดมศึกษา 

  สรุป รางพระราชบัญญัติอุดมศึกษา พ.ศ. .... ควรบัญญัติให กกอ.มีหนาที่พัฒนาสงเสริม

คณาจารยในสถาบันอุดมศึกษา 

 

ประเด็น : นิสิตนักศึกษา 

  ควรมีระบบการพัฒนานิสิตนักศึกษาทั้งนิสิตนักศึกษาที่มีความรูความสามารถพิเศษ และ

นิสิตนักศึกษาที่ดอยโอกาส 

  กฎหมายที่เขียนขึ้นใหมจะตองเขียนเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ตอไปนิสิต

นักศึกษาจะตองเปนนิสิตนักศึกษาของอาเซียน ตองมีความรูภาษาอังกฤษในระดับดีมาก ตองมีการกําหนด

หลักเกณฑการเขาและการสําเร็จการศึกษาของมหาวิทยาลัยโดยตองพิจารณาความรูภาษาอังกฤษดวย  

 

ประเด็น : การคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาตอระดับอุดมศึกษา 

  เวลานี้มีปญหาคอรัปชั่น ตองสรางระบบที่โปรงใส ระบบเอนทรานซเดิมดีแลวตองปรับให

ดี เชน จีน ญี่ปุน เกาหลี การสมัครสอบแตละคร้ังไดเงินมาก ระบบรับตรงทําใหเด็กตางจังหวัดเสียเปรียบ

  ระบบการคัดเลือกที่อังกฤษใชอยู เปนระบบที่ดีที่สุด ระบบของอังกฤษวัฒนธรรมทําตาม

กติกา เปนระบบที่มหาวิทยาลัยตกลงทํารวมกัน มหาวิทยาลัยมีอํานาจตัดสินใจรับเองได ขณะนี้การรับเขา

เปนประเด็นรอนสรางความเสียหายแกประเทศชาติ สถานการณในประเทศไทยตองออกกฎหมายไปคุม 

แตอาจจะไมทันการณ ตองออกอะไรที่ทําไดเร็ว เชน มติ ครม. 

  ควรมีหนวยงานกลาง information center ตองทําใหเด็กรูจักตัวเอง มีการ consulting  

และ guidance ศูนยกลางมีหนาที่บอก requirement ของแตละหลักสูตรของมหาวิทยาลัย  

  จําเปนตองใสเร่ืองนี้ในกฎหมาย ส่ิงที่ซอนกันมาดวยทําอยางไรถึงจะจัดการสถานการณที่

เปนอยูในปจจุบันนี้ได กลไกสามารถทําได เชน มติ ครม. 
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ประเด็น : สภาสถาบันอุดมศึกษา 

 

  ที่ประชุมไดอภิปรายที่มาของกรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษาในปจจุบันไมกอใหเกิด

กลไกการกํากับดูแลอยางแทจริง โดยการไดมาของกรรมการเปนไปตามกฎหมายแตละฉบับ ซึ่งกฎหมาย

ใหมจะตองกําหนดคุณสมบัติ กรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษาคนหนึ่งเปนไดก่ีสภาสถาบันอุดมศึกษา 

กรรมการตองไมมีผลประโยชนทับซอน รวมทั้งควรกําหนดใหผูบริหารในสํานักงบประมาณ สํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา หรืออดีต อัยการ ศาล เปนกรรมการสภาไมได  

  ในเชิงระบบการกําหนดโครงสรางกรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษานาจะมีหลักการไป

กํากับการดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา กรณีของมหาวิทยาลัยเอกชนไมควรใหผูรับใบอนุญาตเสนอชื่อ

กรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษาผูทรงคุณวุฒิ ควรจะมีกฎหมายกลางสรางธรรมาภิบาลและโครงสราง

กรรมการสภา 

  นอกจากนี้ ก า รออกกฎหมายใหมควรกํ าหนดคุณสมบัติ ของกรรมการสภา

สถาบันอุดมศึกษาวา ตองการสภาสถาบันอุดมศึกษาแบบใด เชน ตองเคยหรืออยูในอุดมศึกษาเพื่อลด

ความขัดแยง กําหนดจรรยาบรรณกรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษา กําหนดหลักธรรมาภิบาล รวมทั้งควร

กําหนดใหกรรมการสภาดํารงตําแหนงไดไมเกิน ๓ แหง โดยกําหนดเปนเรื่องจรรยาบรรณของกรรมการ

สภาสถาบันอุดมศึกษา  

  กรณีการตัดสินใจของสภาสถาบันอุดมศึกษา ถาเกิดความเสียหายสภาสถาบันอุดมศึกษา

ตองรับผิดชอบ สําหรับคนที่เขามาเปนกรรมการสภาโดยบริสุทธิ์ ถาทําผิดตองลาออก แตหากมีโทษรุนแรง

เกินไป จะไมมีใครเปนกรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษา นักธุรกิจที่เสียสละก็จะไมเขามาทําหนาที่สภา

สถาบันอุดมศึกษา ดังนั้นการลงโทษใหลาออก จึงเปนกรณีที่รับได ถาใหตองรับชดใชคาเสียหายหรือโทษ

ทางอาญา ก็จะรุนแรงไป ซึ่งกรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษาตองลาออกเมื่อตัดสินใจผิดพลาดก็ถือวาแรง

แลว 
 

ทั้งนี้ จากการประชุมทั้งหมดพอสรุปไดวา ควรที่จะทําการศึกษารางกฎหมายการ

อุดมศึกษาตอไป โดยทําการวิจัยถึงสภาพปญหาของอุดมศึกษาทั้งหมด และหยิบยกปญหาตางๆ มาศึกษา

ใหประจักษชัดเจนยิ่งข้ึน ในเรื่องใดบางที่กฎหมายปจจุบันไมสามารถไปแกไขปญหาเยียวยา หรือไม

สามารถกํากับการศึกษาใหเกิดคุณภาพมาตรฐานได โดยเห็นชอบใหผูวิจัยไปทําการศึกษาเพิ่มเติมใน

ประเด็นตางๆ ดังนี้ 

1. ควรมีกฎหมายอุดมศึกษาหรือไม โดยศึกษาเชิงลึกถึงปญหาการบังคับใชกฎหมาย 

เก่ียวกับอุดมศึกษาทั้งระบบ 

2. หลักการที่กําหนดให กกอ. เปน Buffer Body ควรศึกษากฎหมายการเงิน และการ 

คลังในเชิงลึกเสียกอนวาสามารถดําเนินการไดหรือไม เพียงใด เพราะอาจกระทบตอกฎหมายวาดวยวธิีการ

งบประมาณ 
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3. การกําหนดหลักการใหคณาจารยมีใบอนุญาต อาจจะเกี่ยวของกับกฎหมายของ 

องคกรวิชาชีพได ควรศึกษาใหละเอียดรอบคอบ 

4. ศึกษาอํานาจหนาที่ของ ก.พ.อ. และ กกอ. จะมีความสัมพันธเชิงนโยบาย เช่ือมโยง 

การกํากับไดอยางไร 

5. การลงทะเบียนอาจารยพิเศษ จะมีผลกระทบตอการแตงตั้งอาจารยพิเศษของ 

สถาบันอุดมศึกษาหรือไม อยางไร 

   
__________________________ 


