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1.เหตุผลและความจําเปน 
 

  การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับปริญญาของประเทศไทย          
ในปจจุบันเปนการจัดการศึกษาตามกฎหมายที่เกี่ยวของตางๆ หลายฉบับ ไดแก 
กฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติ กฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการกระทรวง 
ศึกษาธิการ กฎหมายวาดวยการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษา กฎหมายวาดวยระเบียบ
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และกฎหมายวาดวยการบริหารสวนงานภายใน
ของสถาบันอุดมศึกษา กฎหมายตางๆ เหลานี้มีเนื้อหาแตกตางกันไป แตเมื่อพิจารณา
โดยรวมแลวจะเห็นไดวาเปนกฎหมายที่มีเนื้อหามุงเนนไปที่การใชอํานาจของสถาบัน 
อุดมศึกษาแตละแหงในการจัดการศึกษาเปนสําคัญ และยังไมมีกฎหมายฉบับไหน       
ที่กลาวถึงการจัดระบบอุดมศึกษาของประเทศไทยในภาพรวม ไดแก การกําหนด
ความสัมพันธระหวางรัฐกับระบบอุดมศึกษา การกําหนดหนาที่และความรับผิดชอบของ
ระบบอุดมศึกษาตอการใชจายเงินงบประมาณรวมถึงการใชทรัพยากรและการลงทุน   
ทั้งจากภาครัฐและเอกชน และความรับผิดชอบของสถาบันอุดมศึกษาตอการจัดการ 
ศึกษาใหเปนไปอยางมีคุณภาพมาตรฐาน ไวเปนการเฉพาะ นอกจากนี้กฎหมาย           
ที่เกี่ยวของกับระบบการกระจายหรือการจัดสรรทรัพยากรเพื่อการอุดมศึกษาที่เปนอยู    
ในปจจุบันก็ไมสามารถที่จะนํามาใชเปนเครื่องมือและกลไกในการกําหนดทิศทาง      
การพัฒนาระบบอุดมศึกษาของประเทศได ดวยเหตุนี้ระบบอุดมศึกษาของประเทศไทย
จึงมีลักษณะตางคนตางทําและยังไมมีทิศทางการดําเนินงานรวมกันระหวางของรัฐ 
หนวยงานของรัฐและสถาบันอุดมศึกษาที่ชัดเจนนัก จึงมีความจําเปนที่จะตองกําหนด  
ใหมีกฎหมายวาดวยการอุดมศึกษาขึ้นเพื่อใชเปนกฎหมายแมบทเกี่ยวกับการจัดการ
ระบบอุดมศึกษาของประเทศเปนการเฉพาะ ใหมีการกําหนดความสัมพันธระหวางรัฐ  
กับสถาบันอุดมศึกษา กําหนดหนาที่และความรับผิดชอบของสถาบันอุดมศึกษาตอการ     
ใชจายเงินงบประมาณรวมถึงการใชทรัพยากรและการลงทุนทั้งจากภาครัฐและเอกชน 
และความรับผิดชอบของสถาบันอุดมศึกษาตอการจัดการศึกษาใหเปนไปอยางมีคุณภาพ
มาตรฐาน ตามแบบอยางของประเทศที่สามารถพัฒนาระบบอุดมศึกษาใหมีความเจริญ
มั่นคงไดอยางรวดเร็วและย่ังยืนแลว 
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2.หลักการสําคัญ 
 

  1. สรางกลไกการพัฒนาระบบอุดมศึกษาที่มีประสิทธิภาพและกอใหเกิด
การศึกษาที่มีคุณภาพจากบทบาทของภาครัฐ 
  2. สรางกลไกภายในสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะประเด็นสําคัญใหสนองการ
กําหนดบทบาทภาครัฐ 
  3. สรางกลไกที่ทําใหเกิดความหลากหลายในระบบอุดมศึกษาอยางมี
เอกภาพ 
  4. สรางกลไกรองรับการปรับตัวอุดมศึกษาที่มีความเปนสากลและ
ตอบสนองความตองการในการพัฒนาประเทศมากขึ้น 
  5. สรางกลไกคุมครองนักศึกษา และผูสําเร็จการศึกษา การสรางความ
เสมอภาค ชวยเหลือผูดอยโอกาส และผูมีความสามารถพิเศษ 
  6. สรางใหประชาชน นิสิต นักศึกษา มีสวนรวมในการพัฒนาประเทศและ
ชุมชน 
 
3.ประเด็นสาระสําคัญ 
 

 ประเด็นที่ 1 หลักการอุดมศึกษา 
 

1. ใหมีนิยามศัพทคําวา “การอุดมศึกษา” และ “สถาบันอุดมศึกษา” 
2. ใหมีปรัชญา ความมุงหมาย และหลักการอุดมศึกษา  
3. กําหนดใหอุดมศึกษามีความรับผิดชอบตอสังคม และคํานึงถึงหลัก 

University Autonomy and Accountability หลัก Excellent, Efficiency และ Equity และ
หลัก Academic Freedom 

4. ใหมีการรับรองหรือหลักประกันจากรัฐในการใหการสนับสนุนและให
ความเปนอิสระตอระบบอุดมศึกษา  
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ประเด็นที่ 2 คณะกรรมการการอุดมศึกษา (Higher Education Commission) 
 

1. แกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และ    
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 โดยใหยกเลิก
คณะกรรมการการอุดมศึกษาในปจจุบัน 

2. ใหมีคณะกรรมการการอุดมศึกษาใหม1 (Higher Education Commission) 
ซึ่งรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีเปนผูแตงตั้ง จํานวน 9 คน ทํางานเต็ม
เวลา (ประกอบอาชีพอื่นไมได และเปนกรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษาหรือมีสวน
เกี่ยวของกับสถาบันอุดมศึกษาทั้งทางตรงและทางออมไมได) มีเงินเดือนและ
คาตอบแทน มีวาระการดํารงตําแหนง คราวละ 4 ป 

3. ใหมีการแบงแยกการใชอํานาจของรัฐมนตรีกับคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาใหม (Higher Education Commission) ใหชัดเจน โดยใหรัฐมนตรีมีอํานาจ    
ในการกําหนดนโยบายในระดับมหภาค สวนคณะกรรมการการอุดมศึกษาใหม (Higher 
Education Commission) มีอํานาจในการกําหนดยุทธศาสตรใหสอดคลองกับนโยบาย
ของรัฐมนตรี 

4. ใหคณะกรรมการการอุดมศึกษาใหม (Higher Education Commission) 
มีอํานาจหนาที่กําหนดยุทธศาสตรอุดมศึกษาใหเปนไปตามนโยบายของรัฐมนตรีและ
นโยบายของรัฐ กําหนดแผนและมาตรฐานการศึกษา สนับสนุนทรัพยากรเพื่อการศึกษา 
สงเสริมและประสานงานการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และการกีฬาเพื่อการศึกษา 
รวมทั้งการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการอุดมศึกษา 

5. ใหคณะกรรมการการอุดมศึกษาใหม (Higher Education Commission) 
มีอํานาจเสนอการจัดตั้ง ยุบรวม ปรับปรุงและเลิกสถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาระดับปริญญาที่เปนนิติบุคคลในสังกัดและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา
ระดับปริญญาที่เปนนิติบุคคลในกํากับตอรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรี 

6. ใหคณะกรรมการการอุดมศึกษาใหม (Higher Education Commission) 
มีบทบาทในการวางเงื่อนไขเพื่อกระตุนใหสถาบันอุดมศึกษาดําเนินกิจการใหเปนไปตาม
กรอบนโยบายของรัฐและกํากับการดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาโดยใชกลไกที่มี 
เปนเครื่องมือในการกํากับ เชน เงินงบประมาณ เปนตน 

                                                            
1 ยังไมมีการกําหนดชื่อเฉพาะที่เหมาะสม 
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7. ใหคณะกรรมการการอุดมศึกษาใหม (Higher Education Commission) 
มีบทบาทในการแทรกแซงหรือยับย้ังการกระทําของสถาบันอุดมศึกษากรณีสถาบัน 
อุดมศึกษาจัดการศึกษาที่ไมมีคุณภาพอันกอใหเกิดความเสียหายตอผูเรียนและระบบ
อุดมศึกษาของประเทศ 

8. ใหคณะกรรมการการอุดมศึกษาใหม (Higher Education Commission) 
มีบทบาทในการสรางความรวมมือกับตางประเทศ 

9. ใหคณะกรรมการการอุดมศึกษาใหม (Higher Education Commission) 
มีบทบาทในการเปนผูไกลเกล่ีย กรณีมีขอพิพาทเกิดขึ้นระหวางผูเรียนกับสถาบัน 
อุดมศึกษา 

10. ใหประธานกรรมการการอุดมศึกษาใหม (Higher Education Commission) 
มีที่นั่งในการประชุมคณะรัฐมนตรี 

 
ประเด็นที่ 3 ความสัมพันธระหวางรัฐมนตรีกับคณะกรรมการการอุดมศึกษาใหม 
(Higher Education Commission)  
 

1. ใหมีการถวงดุลอํานาจระหวางรัฐมนตรีกับคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ใหม (Higher Education Commission) โดยใหรัฐมนตรีมีอํานาจทําความเห็นแยงหรือ
ยับย้ังการกระทําของคณะกรรมการการอุดมศึกษาใหม (Higher Education Commission) 
ในกรณีที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาใหม (Higher Education Commission) ใชอํานาจ 
แทรกแซงหรือยับย้ังการกระทําของสถาบันอุดมศึกษา 
 
ประเด็นที่ 4 สภาสถาบันอุดมศึกษา 
 

1. ใหสภาสถาบันอุดมศึกษามีอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบเพิ่มเติม
นอกเหนือจากที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาแตละแหง 
โดยเฉพาะการเพิ่มเติมความรับผิดชอบของสภาสถาบันอุดมศึกษาและความรับผิดชอบ
ของกรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษา 

2. ใหมีการกําหนดความสัมพันธระหวางคณะกรรมการการอุดมศึกษาใหม 
(Higher Education Commission) กับสภาสถาบันอุดมศึกษา เชน การกําหนดใหมีระบบ
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การรายงานผลการดําเนินงานของสภาสถาบันอุดมศึกษาไปยังคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาใหม (Higher Education Commission) เปนตน 
 
ประเด็นที่ 5 คณาจารยและบุคลากรทางการอุดมศึกษา 
 

1. ใหมีระบบและกลไกการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรทางการ
อุดมศึกษา เชน การจัดตั้งกองทุนพัฒนาอาจารย และกองทุนวิจัย เปนตน 

2. ใหคณาจารยและบุคลากรทางการอุดมศึกษาเปนเจาหนาที่ของรัฐ
เพื่อใหรัฐสามารถสนับสนุนเงินงบประมาณในการพัฒนาและใหความคุมครองประโยชน
ไดมากขึ้น 

3. ใหมีระบบและกลไกการพิจารณาอุทธรณ เรื่องรองเรียน รองทุกข และ
การขอความเปนธรรมของคณาจารยและบุคลากรทางการอุดมศึกษาสิ้นสุดที่สภา
สถาบันอุดมศึกษา 

4. ใหมีการกําหนดหนาที่ ความรับผิดชอบ และจรรยาบรรณของ
คณาจารยและบุคลากรทางการอุดมศึกษา 

5. ใหมีระบบและกลไกการสงเสริมและสนับสนุนใหชาวตางชาติที่มีความรู
สามารถเขามาทํางานเปนอาจารยในสถาบันอุดมศึกษาไดโดยสะดวก เชน การอํานวย
ความสะดวกหรือการลดขั้นตอนการตรวจคนเขาเมืองและการขอใบอนุญาตทํางาน     
เปนตน 

6. ใหมีระบบการใชคณาจารยและบุคลากรทางการอุดมศึกษารวมกัน
ระหวางสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน ตลอดจนภาคเอกชนและภาครัฐ 

 
ประเด็นที่ 6 นิสิตนักศึกษา 
 

1. ใหสถาบันอุดมศึกษารับผิดจายคาเสียหายใหกับนิสิตนักศึกษาในกรณีที่
จัดการศึกษาไมเปนไปตามมาตรฐานการศึกษาที่เกี่ยวของโดยกําหนดใหคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาใหม (Higher Education Commission) เปนผูพิจารณาวินิจฉัยและใหเปน
ที่สุด 

2. ใหมีระบบและกลไกการจัดสรรทุนการศึกษาแบบใหเปลาทั้งหมดและ
แบบให เปลาบางสวนใหกับนิสิตนักศึกษาที่ดอยโอกาสและนิสิตนักศึกษาที่มี
ความสามารถพิเศษทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก 
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3. ใหมีระบบกลางการรับนิสิตนักศึกษาเพื่อใหเกิดความเปนธรรมในการ
จัดสรรโอกาสในการเขารับการศึกษาในระดับอุดมศึกษา 

4. สงเสริมการจัดตั้งธนาคารหนวยกิต (Credit Bank) เพื่อสงเสริม
การศึกษาของกําลังคนในตลาดแรงงาน 

5. ใหมีระบบและกลไกการสงเสริมและสนับสนุนใหนักศึกษาตางชาติ   
เขามาศึกษาในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น 
 
ประเด็นที่ 7 การเงินอุดมศึกษา 
 

1. ใหคณะกรรมการการอุดมศึกษาใหม (Higher Education Commission) 
มีอํานาจในการจัดสรรงบประมาณอุดหนุนสถาบันอุดมศึกษา โดยอาจดําเนินการไดดังนี้ 

 1.1 คณะกรรมการการอุดมศึกษาใหม (Higher Education Commission) 
เปนเสมือน Buffer body เชนเดียวกับ HEFCE ของอังกฤษ ทําหนาที่จัดสรรเงินอุดหนุน
สถาบันอุดมศึกษาจากกรอบวงเงินที่รัฐบาลกําหนดใหตามวิธีการตางๆ ที่มีประสิทธิภาพ 

 1.2 คณะกรรมการการอุดมศึกษาใหม (Higher Education Commission) 
รวมมือกับสํานักงบประมาณในการกําหนดขั้นตอนและกระบวนการจัดสรรเงินอุดหนุน
สถาบันอุดมศึกษา ซึ่งกระบวนการดังกลาวจะแตกตางไปจากการดําเนินงานของสํานัก
งบประมาณที่จัดสรรงบประมาณใหกระทรวง ทบวง กรม อื่นๆ (เชนกรณีที่ ก.พ.ร. กําลัง
ดําเนินการในขณะนี้) 

กระบวนการในการจัดสรรงบประมาณทั้ง 2 รูปแบบ สํานักงานคณะ 
กรรมการการอุดมศึกษาไดศึกษาและพัฒนาแนวทางดังกลาวแลว 

ระบบการจัดสรรงบประมาณนี้รัฐสามารถจัดสรรเปนเงินอุดหนุนใหกับ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนไดในกรณีที่ดําเนินการโดยไมมุงหวังผลประโยชนและเปนการ
จัดการศึกษาและวิจัยที่มีคุณภาพสูง 

2. ใหมีระบบและกลไกการระดมทรัพยากรเพื่อการอุดมศึกษา เชน การให
สิทธิประโยชนหรือการลดหยอนภาษีใหกับผูบริจาคเงินหรือทรัพยสินใหกับสถาบัน 
อุดมศึกษา และการใหสถานประกอบการที่จัดใหมีการพัฒนาบุคลากรของสถาน
ประกอบการรวมกับสถาบันอุดมศึกษาไดรับการลดหยอนภาษีเปน 2 เทา เปนตน 
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3. ใหสถาบันอุดมศึกษามีความเปนอิสระในการใชจายเงินงบประมาณ
ควบคูไปกับความรับผิดชอบในการรายงานผลการปฏิบัติงาน การตรวจสอบบัญชี และ
การจัดทํารายงานทางการเงินที่ถูกตองมีความเชื่อถือไดและเปดเผยตอสาธารณะเปน
ประจําทุกป 
 

ประเด็นที่ 8 ขอมูลอุดมศึกษา 
 

1. ใหคณะกรรมการการอุดมศึกษาใหม (Higher Education Commission) 
มีอํานาจกําหนดรายการขอมูลที่สถาบันอุดมศึกษาตองรับผิดชอบและรายงานตอ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาใหม (Higher Education Commission) และตอสาธารณะ 
เชน ขอมูลเกี่ยวกับอาจารยประจําหลักสูตร การเรียนการสอน การเงินและงบประมาณ 
จํานวนนิสิตนักศึกษา และจํานวนผูสําเร็จการศึกษา เปนตน  

2. ใหมีมาตรการลงโทษกรณีสถาบันอุดมศึกษาไมรายงานขอมูลที่คณะ 
กรรมการการอุดมศึกษาใหม (Higher Education Commission) กําหนด หรือรายงาน
ขอมูลที่เปนเท็จ 

 
--------------------------------------------------- 
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ถึงเวลาแลวที่จะตองมีกฎหมายนี้ กฎหมายที่ใชปจจุบันมีมาก แตไมมีสวนไหนพูดถึงความสัมพันธ
ของรัฐกับอุดมศึกษาทั้งระบบ ความสัมพันธเปนประเด็นหลัก สกอ.เปนตัวกลางองรัฐกับ
สถาบันอุดมศึกษา แตในทางปฏิบัติไมเปนตองสรางใหม 
 
ความเปนอิสระของสถาบันอุดมศึกษา พรบ.การศึกษาพูดมาก สรางระบบอิสระได สรางระบบ
บริหารจัดการไดเอง แตจริงๆ ไปไมถึง และไมพูดถึงความรับผิดชอบ คุณภาพมาตรฐาน ยังไมมี
กฎหมายพูดถึง Accountability ของสถาบันอุดมศึกษาโดยตรง ความรับผิดชอบตอทรัพยสินที่รัฐ
ลงทุนและทรัพยสินจากผูเรียน 
 
การกระจายหรือการจัดสรรทรัพยากร เราไมใชมี เรามีแตที่ไมมีประสิทธิภาพ 
 


