
คําอธิบายกฎหมายการศึกษา : สวนท่ีสอง 
อุดมศึกษา* 

 
๑. ขอความคิดวาดวยอุดมศึกษา 

อุดมศึกษา (higher education, tertiary education) แปลตามตัวอักษรไดวา 
การศึกษาข้ันสูงสุด (อุดม : ว. สูงสุด, ย่ิง, เลิศ, มากมาย, บริบูรณ) ที่วาสูงสุดน้ันมิไดหมายความวา
เปนปลายทางของการศึกษา เน่ืองจากการศึกษาไมมีที่สิ้นสุดตามหลักการศึกษาตลอดชีวิต คําวาสูงสดุ
เปนการพิจารณาในเชิงระดับ (level) และในเชิงความตอเน่ืองจากการศึกษาระดับทุติยภูมิหรือ
มัธยมศึกษา (secondary education)๑ เทาน้ัน  ดังน้ัน คํานิยามของอุดมศึกษาจึงมักจะกําหนดข้ึน
โดยยึดโยงกับขอพิจารณาในเชิงระดับอยูเสมอ โดยองคการการศึกษา วิทยาศาสตร และวัฒนธรรม
แหงสหประชาชาติ หรือยูเนสโก (UNESCO) ไดใหนิยามเอาไววา “อุดมศึกษา” หมายความถึง 
หลักสูตรการเรียน การฝกอบรม หรือการฝกอบรมเพื่อการวิจัยในระดับที่สูงกวาช้ันมัธยมศึกษา  
ที่จัดข้ึนโดยมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาอื่น ๆ ซึ่งหนวยงานที่รับผิดชอบของรัฐรับรองวาเปน
สถาบันอุดมศึกษา และ/หรือผานระบบรับรองคุณภาพการศึกษา๒ อุดมศึกษาเปนการศึกษาที่มี
การศึกษาระดับมัธยมเปนพื้นฐาน กลาวอีกนัยหน่ึงคือ เงื่อนไขสําคัญในการศึกษาระดับอุดมศึกษาคือ
ตองมีวุฒิการศึกษาในระดับมัธยมปลายหรือเทียบเทาเสียกอน อุดมศึกษามุงใหการเรียนรูที่มีความ
ซับซอนและความชํานาญเฉพาะทางในระดับสูง ซึ่งอาจจะเปนการเรียนรูในสายวิชาการ (academic) 
หรืออาจเปนการเรียนรูในสายวิชาชีพ (professional) ก็ได๓ 

กฎหมายของไทยมิไดใหคํานิยามอุดมศึกษาเอาไวโดยตรง คงมีเพียงการใหคํานิยาม
เอาไวในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ วา “อุดมศึกษา” หมายความถึง การศึกษา

                                                
* วศิน แดงประดับ นักกฎหมายกฤษฎีกาปฏิบัติการ ฝายขอมูลกฎหมาย กองกฎหมายไทย 

งานเขียนน้ีเปนเพียงฉบับราง อันเปนงานสวนหน่ึงของโครงการเผยแพรกฎหมายในหมวด
กฎหมายการศึกษา ผูเขียนขอสงวนสิทธิในการคัดลอกหรือนําไปเผยแพรตอจนกวาจะมีการเผยแพรงานตาม
โครงการดังกลาวอยางเปนทางการ ทั้งน้ี หากมีขอแนะนําหรือขอสังเกต หรือพบขอผิดพลาดประการใด ผูเขียนยินดี
นอมรับคําเสนอแนะติชม และจะนําไปปรับปรุงเพื่อความสมบูรณของงานตอไป 

๑ ยูเนสโกแบงการศึกษาในระบบออกเปน ๙ ระดับ (level 0 – level 8)  ดังตอไปน้ี  
(๑) การศึกษาขั้นปฐมวัย (๒) การศึกษาขั้นปฐมภูมิ หรือประถมศึกษา (๓) การศึกษาขั้นทุติยภูมิชั้นตน  
หรือมัธยมศึกษาตอนตน (๔) การศึกษาขั้นทุติยภูมิชั้นสูง หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย (๕) การศึกษาระดับสูงกวามัธยม 
แตต่ํากวาอุดมศึกษา หรือการศึกษาสายอาชีพที่ต่ํากวาอุดมศึกษา (๖) อุดมศึกษาหลักสูตรระยะส้ัน หรืออนุปริญญา  
(๗) อุดมศึกษาระดับปริญญาตรี (๘) อุดมศึกษาระดับปริญญาโท และ (๙) อุดมศึกษาระดับปริญญาเอก  การกําหนด
ระดับเปนลําดับขั้นที่สูงขึ้น (progression of level) น้ัน ตองการแสดงใหเห็นถึงประสบการณการเรียนรูที่มากขึ้น
ตามลําดับขั้น เชนเดียวกับระดับของความรู ทักษะ และความสามารถที่จะไดรับจากการศึกษาในแตละระดับ ซ่ึงจะมี
ความซับซอนและความชํานาญเฉพาะทางในเน้ือหาที่เรียนมากขึ้นเปนลําดับ การแบงกลุมหลักสูตรการศึกษา
ออกเปนลําดับขั้นยังแสดงใหเห็นถึงภาพรวมของเสนทางการศึกษาในระบบ (education pathway) ที่ มีอยู
หลากหลายในระบบการศึกษาของประเทศหน่ึง ๆ (โปรดดู  International Standard Classification of 
Education ISCED 2011) 

๒ UNESCO Recommendation concerning the Status of Higher-Education Teaching 
Personnel (1997) para. 1.(a). 

๓ International Standard Classification of Education ISCED 2011 para. 200 - 201. 
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ในระดับสูงกวามัธยมศึกษา๔  แตอยางไรก็ดี เมื่อพิจารณาลักษณะเฉพาะของอุดมศึกษาที่กําหนด
เอาไวในกฎหมายตาง ๆ เชน ลักษณะหลักสูตรที่กําหนดไวในมาตรา ๒๘ วรรคสาม๕ แหง
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ การควบคุมสถาบันที่จัดการศึกษาตามมาตรา ๑๙๖  
แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ การกําหนดคุณสมบัติของผูศึกษาที่ตองเปน
ผูสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  
เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอนุปริญญา พ.ศ. ๒๕๔๘ และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  
เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ การกําหนดระดับคุณวุฒิของอุดมศึกษา 
โดยเริ่มต้ังแตระดับอนุปริญญาไปจนถึงระดับปริญญาเอก (เทียบไดกับ ISCED level 5 – level 8  
ซึ่งยูเนสโกถือวาเปนระดับอุดมศึกษา) ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ เปนตน จะเห็นไดวาเมื่อพิจารณาในภาพรวมแลว ความหมาย
ของอุดมศึกษาในประเทศไทยก็มิไดแตกตางไปจากความหมายสากลแตอยางใด 

 
๑.๑ ภารกิจของอุดมศึกษา 

ภารกิจของอุดมศึกษาอาจแบงไดเปนสองประเภท คือ ภารกิจด้ังเดิมหรือภารกิจ
หลัก (core missions) ซึ่งเกิดข้ึนและพัฒนาควบคูมากับการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา อันไดแก 
การใหการศึกษา การฝกอบรม การทําวิจัย และใหบริการแก ชุมชน (to educate, to train,  
to undertake research and to provide services to community)  แ ล ะ ภ า ร กิ จ ใ ห ม 
ซึ่งเกิดข้ึนมาจากการพัฒนาบทบาทของสถาบันอุดมศึกษาและความคาดหวังที่สังคมมีมากข้ึนตอ
สถาบันอุดมศึกษา โดยที่ประชุมระดับโลกวาดวยการอุดมศึกษาซึ่งจัดข้ึนที่กรุงปารีส เมื่อวันที่ ๕ ถึง ๙ 
ตุลาคม ๒๕๔๑ ซึ่งจัดข้ึนโดยยูเนสโก ไดพิจารณาถึงภารกิจของอุดมศึกษาเอาไว สรุปไดดังน้ี๗ 

(๑) สรางความรู โดยการสรางสรรค พัฒนา ซึมซับ และเผยแพรองคความรู  
ผานกระบวนการวิจัยและการสอน และใชองคความรูดังกลาวใหเกิดประโยชนแกสังคม 

(๒) สรางคน โดยการผลิต (ใหการศึกษา) บัณฑิตที่มีความรูความเช่ียวชาญ  
มีทักษะทางวิชาชีพ เทคโนโลยี และการบริหารจัดการ และผลิตพลเมืองผูมีความรับผิดชอบที่พรอม
จะตอบสนองความตองการของทุกภาคสวนในสังคม 

(๓) สรางโอกาส โดยการใหโอกาสทางการศึกษาในระดับสูง และการศึกษาตลอด
ชีวิต สรางโอกาสใหปจเจกชนไดพัฒนาตนเองและเปลี่ยนแปลงฐานะทางสังคม เพื่อใหเขาถึงความเปน
พลเมืองที่สมบูรณและเพื่อที่จะมีสวนรวมในสังคมอยางเขมแข็ง 
                                                

๔ คณะกรรมการกฤษฎีกาเคยใชคํานิยามน้ีเพื่อประกอบการตีความคําวา “สถาบันอุดมศึกษา
เอกชน” ในบันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง สถานภาพของมหาลัยวังชีวิต (เรื่องเสร็จที่ ๖๘๓/๒๕๓๙) 

๕ สําหรับหลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษา นอกจากคุณลักษณะในวรรคหน่ึงและวรรคสอง
แลว ยังมีความมุงหมายเฉพาะที่จะพัฒนาวิชาการ วิชาชีพชั้นสูง และการคนควาวิจัย เพื่อพัฒนาองคความรูและ
พัฒนาสังคม 

๖ มาตรา ๑๙  การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาใหจัดในมหาวิทยาลัย สถาบัน วิทยาลัย หรือ
หนวยงานที่เรียกชื่ออยางอ่ืน  ทั้งน้ี ใหเปนไปตามกฎหมายเก่ียวกับสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา กฎหมายวาดวย 
การจัดตั้งสถานศึกษาน้ัน ๆ และกฎหมายที่เก่ียวของ 

๗ โปรดดู  World Declaration on Higher Education for the Twenty-first Century : 
Vision and Action ( 1998)  แ ล ะ  Jandhyala B. G.Tilak, “Higher education: a public good or a 
commodity for trade”, Public Responsibility for Higher Education, UNESCO, 2009, p. 21. 
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(๔) สรางชาติ โดยการสรางพลเมืองที่พรอมจะเขาไปมีสวนรวมอยางเขมแข็ง 
ในทางการเมือง สังคม เศรษฐกิจและวัฒนธรรม สรางคานิยมในสังคมโดยการอบรมใหความรูแก
ประชาชนวัยหนุมสาวใหรูถึงคานิยมอันเปนพื้นฐานของประชาธิปไตย อันจะเปนการสนับสนุนให
ประชาธิปไตยหย่ังรากลึกในสังคม อุดมศึกษายังชวยใหเกิดความเขาใจ ใหคําอธิบาย ใหการอนุรักษ 
เพิ่มพูนและสงเสริมวัฒนธรรมทั้งในเชิงภูมิภาคและเชิงประวัติศาสตรในบริบทของความหลากหลาย
และความแตกตางทางวัฒนธรรม 

จะเห็นไดวา กรอบภารกิจด้ังเดิมของอุดมศึกษาถูกขยายออกดวยแนวคิดเรื่องความ
รับผิดชอบที่อุดมศึกษาพึงมีตอสังคม (social responsibility of higher education)๘ ภารกิจของ
อุดมศึกษาจึงไมจํากัดอยูเฉพาะการศึกษาวิจัยเพื่อประโยชนในการใหการศึกษาแกปจเจกชนหรือ 
ผลิตบัณฑิตเพื่อปอนเขาสูตลาดแรงงานเทาน้ัน อุดมศึกษาตองมีสวนชวยใหสังคมมีความรูความเขาใจ
ในหลายแงมุม ทั้งเรื่องสังคม เศรษฐกิจ วิทยาศาสตร และวัฒนธรรม และมีความสามารถในการ
ตอบสนองตอสิ่งเหลาน้ัน อุดมศึกษาตองเปนผูนําสังคมในการสรางความรูสากลเพื่อรับมือกับ 
ความทาทายตาง ๆ อาทิเชน ปญหาความมั่นคงทางอาหาร ความมั่นคงทางพลังงาน การเปลี่ยนแปลง
ของสภาพอากาศ การบริหารจัดการนํ้า ความเขาใจและการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม หรือการ
สาธารณสุข๙ การศึกษาในระดับอุดมศึกษาจะตองไมเพียงแตใหความรูทางวิชาการหรือวิชาชีพเทาน้ัน 
แตจะตองใหความสําคัญกับการสรางจริยธรรม การสรางสันติภาพ การปกปองสิทธิมนุษยชนและ
คานิยมแหงประชาธิปไตยดวย๑๐ 

ศ.ดร. ปวย อึ๊งภากรณ ไดกลาวถึงความสัมพันธของหนาที่ความรับผิดชอบของ
อุดมศึกษาเอาไววา “การสอนจะดีไดก็ตองอาศัยวามีอะไรใหม มีอะไรดีมาสอนเขา การจะมีอะไรดี 
และใหมมาสอนก็ตองไดมาจากการวิจัย การวิจัยจะกาวหนาไดก็ตองสอนใหเกิดผูทรงคุณวุฒิพื้นฐาน
มาทําการวิจัยสืบเน่ืองกันไป ความสัมพันธระหวางสถาบันอุดมศึกษากับสังคมเปนไปในลักษณะ
เกื้อกูลซึ่งกันและกัน หากสถาบันอุดมศึกษาทําประโยชนใหแกสังคมนอย สังคมก็จะหมดศรัทธา 
ในสถาบันอุดมศึกษา ทําให ดําเนินการสอนและวิจัยไปมิไดสะดวก ถาสังคมไมสนับสนุน
สถาบันอุดมศึกษาใหเพียงพอ สังคมน้ันยอมจะขาดประโยชนจากการสอนและการวิจัยทางศิลปวิทยา
อยางมาก ทําใหสังคมน้ันมีแตจะเสื่อมไป”๑๑ 

กฎหมายจัดต้ังสถาบันอุดมศึกษาตาง ๆ ของไทยในปจจุบันตางก็กําหนดภารกิจ
เอาไวสอดคลองกบัหลักสากล เชน มาตรา ๗ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๐ 
บัญญัติวา “มหาวิทยาลัย.. มีวัตถุประสงคในการสราง พัฒนา ประมวล และประยุกตองคความรู 
ทั้งมวล และดําเนินการใหมีการเรียนรูในองคความรูดังกลาว รวมตลอดทั้งเผยแพรความรู สงเสริม 
                                                

๘ โปรดดู World Conference on Higher Education.2009 Final Report, Paris, UNESCO 
Headquarters 5 to 8 July 2009. 

๙ 2009  World Conference on Higher Education : The new Dynamics of Higher 
Education and Research For Societal Change and Development (UNESCO, Paris 5 to 8 July 2009) 
COMMUNIQUE (8 July 2009) para. 2. 

๑๐ 2009 World Conference on Higher Education : The new Dynamics of Higher 
Education and Research For Societal Change and Development (UNESCO, Paris 5 to 8 July 2009) 
COMMUNIQUE (8 July 2009) para. 4. 

๑๑ ปวย อ๊ึงภากรณ, ทัศนะวาดวยการศึกษา, กรุงเทพฯ : มูลนิธิโกมลคีมทอง, ๒๕๔๕, น. ๑๒๗-
๑๒๘. 



๔ 
 
ปองกันและรักษาสุขภาพอนามัย ทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม สิ่งแวดลอม และการกีฬา   
ทั้งน้ี เพื่อใหเกิดประโยชนตอสังคมเปนสวนรวม” มาตรา ๗ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พ.ศ. ๒๕๔๗ บัญญัติวา “มหาวิทยาลัย.. มีวัตถุประสงคใหการศึกษา สงเสริมวิชาการและวิชาชีพ
ช้ันสูง ทําการสอน วิจัย ใหบริการวิชาการแกสังคม๑๒ ปรับปรุง ถายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี 
ทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ผลิตครูและสงเสริมวิทยฐานะคร”ู หรือกฎกระทรวงกําหนดลักษณะ
ของมหาวิทยาลัย สถาบัน และวิทยาลัยของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๙ (ออกตามความใน
พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๖) ซึ่งกําหนดใหมหาวิทยาลัย สถาบัน  
และวิทยาลัยมีภารกิจดานการสอน การผลิตบัณฑิต การวิจัย การใหบริการทางวิชาการแกสังคม  
และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ 
 
๑.๒ เครื่องมือท่ีจําเปนตอการปฏิบัติภารกิจของอุดมศึกษา 

เพื่อจะสามารถปฏิบัติภารกิจที่สังคมคาดหวังเอาไวได สถาบันอุดมศึกษาในฐานะที่
เปนสถาบันทางวิชาการและบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาจะตองไดรับเครื่องมือบางอยางที่จําเปน
เพื่อใหภาระความรับผิดชอบดังกลาวบรรลุผล เครื่องมือที่วาน้ันมีสองประการ คือ เสรีภาพทาง
วิชาการ (Academic Freedom) และความเปนอิสระของสถาบันอุดมศึกษา ( Institution 
Autonomy) หลักเสรีภาพทางวิชาการเปนหลักการที่เกี่ยวกับบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา  
ในขณะที่หลักความเปนอิสระของสถาบันอุดมศึกษาเปนหลักที่เกี่ยวกับตัวสถาบันอุดมศึกษา๑๓ 

๑.๒.๑ เสรีภาพทางวิชาการ 
ยูเนสโกไดให นิยามเสรีภาพทางวิชาการ หมายถึง เสรีภาพของสมาชิกใน

สถาบันอุดมศึกษา ไมวาจะเปนบุคคลหรือคณะบุคคล ที่จะแสวงหา พัฒนา และถายทอดความรูและ
ความคิดเห็นผานกระบวนการวิจัย การเรียนการสอน การถกเถียง การเก็บรวบรวมบันทึกและ
เผยแพร การผลิต การสรางสรรค หรือการประพันธ๑๔ เสรีภาพทางวิชาการเปนเงื่อนไขบังคับกอนที่
สําคัญตอการที่สถาบันอุดมศึกษาจะดําเนินภารกิจดานการศึกษา วิจัย และใหบริการสังคม สมาชิก 

                                                
๑๒ สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาไดกําหนดกรอบการประเมิน

คุณภาพการศึกษาดานการบริการวิชาการแกสังคม สรุปความไดวา บริการวิชาการแกสังคม หมายถึง การที่
สถานศึกษาระดับอุดมศึกษามีการใหบริการวิชาการ เชน การใหคําปรึกษา การศึกษา วิจัยคนควา เพื่อแสวงหา
คําตอบใหกับสังคม การฝกอบรมหลักสูตรระยะส้ันตาง ๆ การจัดใหมีการศึกษาตอเน่ือง บริการศิษยเกาและ
ประชาชนทั่วไป ซ่ึงอาจจัดในรูปบริการใหเปลา หรือเปนบริการเชิงพาณิชยที่ใหผลตอบแทนเปนรายไดหรือขอมูล 
ที่ยอนกลับมาพัฒนาปรับปรุงใหเกิดความรูใหม การถายทอดเทคโนโลยีและองคความรูใหมที่เปนประโยชน เปนที่พึ่ง
และแหลงอางอิงทางวิชาการ เสนอแนะแนวทางที่เหมาะสม สอดคลอง อันกอใหเกิดความม่ันคง ความเขมแข็ง  
และการพัฒนาที่ยั่งยืนของชุมชน สังคม ประเทศชาติและนานาชาติ ตลอดจนการสงเสริมการมีบทบาททางวิชาการ
และวิชาชีพในการตอบสนอง ชี้นํา และเตือนสติสังคมของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาโดยคํานึงถึงความรับผิดชอบ
ตอสาธารณะ  โปรดดู สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา, คูมือการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบสาม (พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๘) ระดับอุดมศึกษา ฉบับสถานศึกษา (แกไขเพิ่มเติม พฤศจิกายน  
พ.ศ. ๒๕๕๔), สมุทรปราการ : ออฟเซต พลัส จํากัด, ๒๕๕๕, น. ๓๖. 

๑๓ UNESCO, “Social Responsibility and Academic Freedom and Autonomy”, 
Thailand's Higher Education Reform : The Revolution of Academic Freedom and University 
Autonomy, Bangkok : PARB-PIM LTD., 2002, p. 40. 

๑๔ CESCR General Comment No.13 : The Right to Education (Art.13), para. 39. 



๕ 
 
ในสถาบันอุดมศึกษาตองมีสิทธิที่จะเติมเต็มหนาที่ของตน โดยไมถูกเลือกปฏิบัติอยางไมเปนธรรม 
และโดยปราศจากความหวาดกลัวตอการแทรกแซงหรือแรงกดดันจากรัฐหรืออํานาจใด ๆ๑๕ สมาชิก
ในสถาบันอุดมศึกษาซึ่งเปนผูมีเสรีภาพทางวิชาการอาจแบงออกเปนสองกลุม คือ กลุมบุคลากร 
ที่ทําหนาที่วิจัยและสอนหรือคณาจารย และกลุมผูเรียนหรือนักศึกษา๑๖  

(๑) เสรีภาพทางวิชาการของคณาจารย คณาจารยยอมมีเสรีภาพในการสอน  
การอภิปรายถกเถียง และดําเนินงานดานการวิจัย โดยปราศจากการแทรกแซงหรือแรงกดดันใด ๆ  
แตตองอยูภายใตมาตรฐานและจรรยาบรรณแหงวิชาชีพอันเปนที่ยอมรับโดยทั่วกัน คณาจารยยอมมี
เสรีภาพในการวิจารณหรือแสดงความเห็นเกี่ยวกับสถาบันหรือระบบที่ตนทํางานอยู มีเสรีภาพที่จะ
เพิ่มพูนคุณวุฒิหรือทักษะทางวิชาชีพนอกเหนือกรอบการทํางานของตน โดยเทาที่ไมสงผลกระทบตอ
หนาที่หลักที่มีตอสถาบันตนสังกัด และมีสิท ธิเขาร วมในวง วิชาการหรือเปนตัวแทนของ
สถาบันอุดมศึกษา๑๗ 

เ ส รี ภาพ ในก ารส อนและก าร วิ จั ย เ ป นหั ว ใจ ของ เสรี ภาพทาง วิชากา ร  
เพราะสถาบันอุดมศึกษาเปนศูนยกลางความคิดและวิทยาการ ความกาวหนาทางวิชาการจะเกิดไมได
ถาปราศจากเสรีภาพในการวิจัยและการสอน๑๘ เสรีภาพในการสอนคือการที่ผูสอนแตละคนมีสิทธิ 
ที่จะแสดงความรูความคิดเห็นโดยสุจริตในสาขาวิชาการตาง ๆ อยางกวางขวาง โดยไมมีผูใดจะมา 
ขีดวงจํากัดไดวาความเห็นอยางใดควรจะเผยแพร อยางใดไมควรจะเผยแพร เมื่อผูสอนไดพิจารณา
เน้ือหาอยางรอบคอบถ่ีถวนแลวยอมมีอิสระในการถายทอดความเห็นน้ันไปสูนักศึกษาไดโดยปราศจาก
การแทรกแซง๑๙ เชนเดียวกับการวิจัยที่ยอมถือเปนเสรีภาพของผูทําวิจัยแตละคนที่จะทําการวิจัย 
ในดานหน่ึงดานใดภายใตหลักวิชาชีพสากลวาดวยความเขมงวดในทางวิชาการ (Intellectual Rigor) 
การแสวงหาขอเท็จจริงทางวิทยาศาสตร (Scientific Inquiry) และจรรยาบรรณของนักวิจัย 
(Research Ethics) โดยผูวิจัยมีสิทธิในการตีพิมพผลงานทางวิชาการและบรรยายขอสรุปการวิจัย 
ในฐานะที่เปนผูเขียนหรือผูเขียนผลงานทางวิชาการรวม๒๐  

สําหรับเสรีภาพในการวิจารณหรือแสดงความเห็นเกี่ยวกับสถาบันหรือระบบที่ตน
ทํางานอยู น้ัน ถือเปนลักษณะเฉพาะอยางหน่ึงของสถาบันอุดมศึกษา เพราะหากเปนองคอื่น 
โดยเฉพาะอยางย่ิงหากเปนองคกรในระบบราชการดวยแลว การที่บุคลากรหรือผูอยูใตบังคับบัญชา

                                                
๑๕ The Declaration on Academic Freedom and Autonomy of Institutions of 

Higher Education (Lima, 10 September 1988), para. 3. 
๑๖ ในบางตําราจะแบงกลุมผูมีเสรีภาพทางวิชาการออกเปนบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา  

และตัวสถาบันอุดมศึกษา ซ่ึงโดยเน้ือหาแลว เสรีภาพทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษากับความเปนอิสระของ
สถาบันอุดมศึกษาในสวนของการบริหารงานวิชาการน้ันเปนเรื่องเดียวกัน ซ่ึงจะไดกลาวถึงรายละเอียดไวในหัวขอ 
๑.๒.๒ ความเปนอิสระของสถาบันอุดมศึกษา 

๑๗ UNESCO Recommendation concerning the Status of Higher-Education 
Teaching Personnel (1997), para. 27-30. 

๑๘ วิจิตร ศรีสอาน, หลักการอุดมศึกษา, กรุงเทพฯ : สํานักพิมพวัฒนาพาณิช จํากัด, ๒๕๑๘,  
น. ๕๒. 

๑๙ ชัยอนันต สมุทวณิช, "เสรีภาพทางวิชาการ", วารวารพัฒนบริหารศาสตร, ปที่ ๒๗ ฉบับที่ ๔ 
(ตุลาคม ๒๕๓๐), น. ๗๘๙. 

๒๐ UNESCO Recommendation concerning the Status of Higher-Education 
Teaching Personnel (1997), para. 29. 



๖ 
 
แสดงความคิดเห็นในเชิงขัดแยงตอผูบังคับบัญชาหรือวิพากษวิจารณบทบาทขององคกร ผูบริหาร
มักจะคิดวากําลังประสบกับปญหารายแรงในการบริหารงานและเริ่มที่จะใชระเบียบวินัยเปนเครือ่งมอื
ในการขจัดขอขัดแยงน้ัน ซึ่งแทที่จริงแลวความขัดแยงทางความคิดระหวางผูบริหารและคณาจารยน้ี
มิใชปญหาแตอยางใด หากแต เปนสัญลักษณที่ ดีของการบริหารงานสถาบันอุดมศึกษาซึ่งมี
วัตถุประสงคและลักษณะงานแตกตางไปจากองคกรอื่น ๆ๒๑ 

(๒) เสรีภาพทางวิชาการของนักศึกษา คือ เสรีภาพในการศึกษา (freedom to 
study) ซึ่งประกอบไปดวยสิทธิในการเลือกสาขาวิชาที่จะเรียนจากหลักสูตรที่มีอยู สิทธิที่จะไดรับ 
การรับรองความรูและประสบการณการศึกษาอยางเปนทางการ สิทธิในการแสดงความคิดเห็นหรือ
เขาไปมีสวนรวมในการบริหารสถาบันอุดมศึกษา๒๒ และที่สําคัญคือ สิทธิที่จะไมถูกผูกขาดความคิด 
เพราะหากสถาบันอุดมศึกษาคือชุมชนที่บุคคลสามารถพัฒนาและแลกเปลี่ยนความคิดในบรรยากาศ 
ที่ความคิดซึ่งแตกตางไปจากความเช่ือด้ังเดิม (unorthodox) ไมถูกขัดขวางฉันใด ชุมชนเชนวาน้ัน 
ก็หาใชสถานที่โดยเฉพาะของคณาจารยฉันน้ัน การที่จะพัฒนาองคความรูข้ึนมาน้ันจําเปนตองมีพื้นที่ 
ที่ความคิดสามารถเกิดข้ึนและแสดงออกมาไดโดยเสรี และพื้นที่น้ันมิไดมีไวเฉพาะแตคณาจารย
หากแตมีไวสําหรับนักศึกษาดวย๒๓  ทั้งน้ี ยอมหมายความวา ไมเฉพาะแตผูสอนเทาน้ันที่จะมีเสรีภาพ 
ในการสอนไดอยางกวางขวาง ผู เรียนเองตองมีเสรีภาพในการศึกษาเทาเทียมกับผูสอนดวย  
หากผูสอนต้ังตนเปนผูรูแจง และทําการสอนโดยมีสมมติฐานวาผูเรียนจะเปนฝายรับแตอยางเดียวแลว 
วิธีและเน้ือหาของการสอนก็มักจะถูกกําหนดโดยทัศนคติและคานิยมของผูสอน การถกเถียงปญหา 
ในเน้ือหาวิชาตาง ๆ โดยเฉพาะอยางย่ิงในสาขาสังคมศาสตร จะไมมีขอบเขตกวางขวางเทาที่ควร  
และอาจกอใหเกิดเผด็จการทางการแสวงหาปญญาได๒๔ 

สําหรับการรับรองเสรีภาพทางวิชาการน้ัน แมกฎหมายระหวางประเทศที่เกี่ยวของกับ
สิทธิในการศึกษา (right to education) รวมไปถึงกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิทางเศรษฐกิจ 
สังคม และวัฒนธรรม (International Convent on Economic, Social and Cultural Rights – 
ICESCR) ซึ่งประเทศไทยเปนภาคี จะไมมีบทบัญญัติที่รับรองเสรีภาพทางวิชาการเอาไวโดยตรง  
แตก็มีการยอมรับกันโดยทั่วไปวาสิทธิในการศึกษาจะถูกใชไดอยางเต็มที่ก็ตอเมื่อประกอบไปดวย
เสรีภาพทางวิชาการเปนสวนหน่ึงเทาน้ัน๒๕ โดยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยก็ไดรับรองเสรีภาพ
ทางวิชาการเชนกัน โดยรับรองเปนครั้งแรกเอาไวในมาตรา ๔๒๒๖ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
                                                

๒๑ ชัยอนันต สมุทวณิช, "เสรีภาพทางวิชาการ", วารวารพัฒนบริหารศาสตร, ปที่ ๒๗ ฉบับที่ ๔ 
(ตุลาคม ๒๕๓๐), น. ๗๙๔. 

๒๒ The Declaration on Academic Freedom and Autonomy of Institutions of 
Higher Education (Lima, 10 September 1988), para. 10. 

๒๓ Phillip Monypenny,. "Toward a Standard for Student Academic Freedom" Law 
and Contemporary Problems 28 (1963), p. 633-635. 

๒๔ ชัยอนันต สมุทวณิช, "เสรีภาพทางวิชาการ", วารวารพัฒนบริหารศาสตร, ปที่ ๒๗ ฉบับที่ ๔ 
(ตุลาคม ๒๕๓๐), น. ๗๙๐-๗๙๑. 

๒๕ โ ป ร ด ดู  CESCR General Comment No.13 : The Right to Education ( Art.13) ,  
para. 3 8 แ ล ะ  UNESCO Recommendation concerning the Status of Higher-Education Teaching 
Personnel (1997) preamble para. 9. 

๒๖ มาตรา ๔๒  เสรีภาพในวิชาการยอมไดรับความคุมครอง  ทั้งน้ี ตองไมขัดตอหนาที่ของ
พลเมือง 



๗ 
 
(๒๕๑๗) และตอมาไดรับรองไวในมาตรา ๔๔๒๗ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (๒๕๔๐)  
และมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (๒๕๕๐) นอกจากน้ี ก็มีการสงเสริมหรือ
คุมครองเสรีภาพทางวิชาการเอาไวโดยบทบัญญัติแหงกฎหมายตาง ๆ ตัวอยางเชน การปฏิรูประบบ
การจัดการศึกษาจากเดิมท่ีเนนผูสอนเปนสําคัญ (teacher-centered) ใหกลายเปนการเรียนการ
สอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ (learner-centered) ตามมาตรา ๒๒๒๘ แหงพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ การสนับสนุนใหคณาจารยเพ่ิมพูนความรู คุณวุฒิหรือทักษะทาง
วิชาชีพ เชน การใหลาศึกษาตอโดยถือวาเปนการปฏิบัติหนาที่ราชการ ตามมาตรา ๙ วรรคสอง๒๙ 
แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ หรือการกําหนด
หลักเกณฑการเขาสูตําแหนงทางวิชาการในสถาบันอุดมศึกษาตองอยูบนพ้ืนฐานท่ีเหมาะสม 
ในเรื่องคุณสมบัติ ความสามารถและประสบการณทางดานวิชาการ และตองมีความเทาเทียมกัน
สําหรับสมาชิกในสังคมโดยปราศจากการเลือกปฏิบัติท่ีไมเปนธรรม๓๐ เชนกรณีตามประกาศ ก.พ.อ. 
เรื่อง หลัก เกณฑและวิ ธีการพิจารณาแตง ต้ังบุคคลให ดํารงตําแหนงผู ชวยศาสตราจารย  
รองศาสตราจารย และศาสตราจารย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ (ออกตามความในพระราชบัญญัติ
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗) ซึ่งกําหนดใหพิจารณาจากระดับการศึกษา 
ระยะเวลาการปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงอาจารย ผลการสอน ผลงานทางวิชาการ และจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการ การจัดใหมีระบบประกันความมั่นคงในอาชีพใหแกคณาจารย  
โดยกําหนดใหคณาจารยมีสถานภาพถาวร (tenure) เมื่อไดผานการปฏิบัติหรือทดลองงานใน
ระยะเวลาที่เหมาะสมแลว และสถาบันอุดมศึกษาจะเลิกจางไมได ตราบใดที่คณาจารยยังทําหนาที่ 
ไดอยางมีประสิทธิภาพ เพ่ือใหคณาจารยปฏิบัติหนาท่ีไดโดยไมตองกังวลวาจะถูกเลิกจางตาม
อําเภอใจ หรืออีกนัยหน่ึงคือ การจะเลิกจางคณาจารยจะทําไดดวยเหตุผลทางวิชาชีพเทาน้ัน๓๑  
ซึ่งมีขอสังเกตวากฎหมายไทยยังไมใหความคุมครองในสวนน้ีเทาที่ควร โดยเฉพาะอยางย่ิงคณาจารย 
ที่มีสถานะเปนพนักงานมหาวิทยาลัย  ระบบประกันความมั่นคงในอาชีพยังรวมไปถึงการกําหนดให
พนจากตําแหนงโดยมาตรการทางวินัยจะมีขึ้นไดเฉพาะกรณีท่ีเปนเรื่องเก่ียวกับการปฏิบัติผิด
จรรยาบรรณในวิชาชีพเทาน้ัน ตัวอยางเชน การละทิ้งหนาที่โดยตอเน่ือง ขาดไรสมรรถภาพอยางย่ิง 

                                                
๒๗ มาตรา ๔๔  บุคคลยอมมีเสรีภาพในทางวิชาการ 

การศึกษาอบรม การเรียนการสอน การวิจัย และการเผยแพรงานวิจัยตามหลักวิชาการ  
ยอมไดรับความคุมครอง ทั้งน้ี เทาที่ไมขัดตอหนาที่ของพลเมืองหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน 

๒๘ มาตรา ๒๒  การจัดการศึกษาตองยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนา
ตนเองได และถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตาม
ธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ 

๒๙ สภาสถาบันอุดมศึกษามีอํานาจกําหนดขอบังคับในการอนุญาตใหขาราชการพลเรือน 
ในสถาบันอุดมศึกษาซ่ึงดํารงตําแหนงวิชาการลาหยุดราชการเพื่อไปเพิ่มพูนความรูทางวิชาการ หรือตามโครงการ
แลกเปล่ียนคณาจารยระหวางสถาบันอุดมศึกษาทั้งในประเทศและตางประเทศ โดยถือวาเปนการปฏิบัติหนาที่
ราชการและไดรับเงินเดือน เงินประจําตําแหนง และเงินอ่ืนในระหวางลาได  ทั้งน้ี ตามหลักเกณฑ วิธีการและ
เงื่อนไขที่ ก.พ.อ. กําหนด 

๓๐ UNESCO Recommendation concerning the Status of Higher-Education 
Teaching Personnel (1997) preamble para. 25. 

๓๑ UNESCO Recommendation concerning the Status of Higher-Education 
Teaching Personnel (1997) preamble para. 45-46. 



๘ 
 
ทําการปลอมแปลงหรือผลิตงานวิจัยอันเปนเท็จ กระทําความผิดเกี่ยวกับการเงินอยางรายแรง  
มีพฤติกรรมทางเพศหรือกระทําการอันไมสมควรกับนักศึกษาหรือบุคลากรอื่นในสถาบัน ทุจริตตอ
กระบวนการศึกษา เชน การใหคะแนนเพื่อแลกเปลี่ยนกับผลประโยชนอยางหน่ึงอยางใด๓๒  
ซึ่งขอ ๔๓๓ ของประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานของจรรยาบรรณที่พึงมีในสถาบันอุดมศึกษา  
พ.ศ. ๒๕๕๑ (ออกตามความในพระราชบัญญัติขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗) 
และประกาศของสภาสถาบันอุดมศึกษาตาง ๆ ไดกําหนดไวในทํานองเดียวกัน  หรือการกําหนด
ลักษณะการกระทําท่ีถือเปนความผิดทางวินัยอ่ืน ๆ ท่ีตองไมเปนอุปสรรคตอการใชเสรีภาพทาง
วิชาการ อยางเชน ตองไมมีขอจํากัดในการแสดงความคิดเห็นตามอํานาจหนาที่ของตน โดยเฉพาะ
อยางย่ิงการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองซึ่งในหลายแงมุมคือการแสดงความเห็นทางวิชาการ  
การแสดงความคิดเห็นทางการเมืองในขณะปฏิบั ติหนาที่จึงไมเปนเพียงเปนสิ่ งที่คณาจารย 
สามารถทําได หากแตเปนสิ่งที่ตองกระทํา เพราะอุดมศึกษามีภารกิจในการใหคําตอบหรือช้ีทางออก
ในปญหาตาง ๆ แกสังคม ซึ่งพระราชบัญญัติขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ 
มิไดกําหนดใหขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตองวางตนเปนกลางทางการเมืองในการปฏิบัติ
หนาที่ราชการและในการปฏิบัติการอื่นที่เกี่ยวของกับประชาชน อยางที่ขาราชการพลเรือนสามัญ 
ตองปฏิบัติ๓๔ เปนตน 

๑.๒.๒ ความเปนอิสระของสถาบันอุดมศึกษา 
การที่คณาจารยและนักศึกษาจะใช เสรีภาพทางวิชาการไดอยางเ ต็มที่ น้ัน 

สถาบันอุดมศึกษาที่เปนกรอบหรือเปนเสมือนเวทีที่จะใหคณาจารยและนักศึกษาธํารงอยูเพื่อปฏิบัติ
หนาที่จะตองมีคุณสมบัติที่จะประกัน เกื้อกูล และสงเสริมใหมีกิจกรรมดังกลาว กระบวนการและ

                                                
๓๒ UNESCO Recommendation concerning the Status of Higher-Education 

Teaching Personnel (1997) preamble para. 50. 
๓๓ ขอ ๔  การกระทําผิดจรรยาบรรณของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงาน

ในสถาบันอุดมศึกษาดังตอไปน้ีอยางนอยใหถือวาเปนการกระทําผิดจรรยาบรรณอยางรายแรง 
(๑) การนําผลงานทางวิชาการของผูอ่ืนมาเปนผลงานของตนโดยมิชอบ 
(๒) การลวงละเมิดทางเพศหรือมีความสัมพันธทางเพศกับนักศึกษาซ่ึงมิใชคูสมรสของตน 
(๓) การเรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดจากนักศึกษาหรือผูรับบริการ

เพื่อกระทําหรือไมกระทําการใด 
(๔) การเปดเผยความลับของนักศึกษาที่ไดมาจากการปฏิบัติหนาที่หรือจากความไววางใจ 

ทั้งน้ี โดยมิชอบ กอใหเกิดความเสียหายแกนักศึกษาหรือผูรับบริการ 
(๕) การสอน หรืออบรมนักศึกษาเพื่อใหกระทําการที่รูอยูวาผิดกฎหมายหรือฝาฝนศีลธรรม

อันดีของประชาชนอยางรายแรง 
(๖) การกระทําความผิดอ่ืนตามที่สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนดตามสภาพและความรายแรง

ของการกระทํา 
๓๔ พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ 

มาตรา ๘๒  ขาราชการพลเรือนสามัญตองกระทําการอันเปนขอปฏิบัติ ดังตอไปน้ี. 
ฯลฯ  ฯลฯ 

(๙) ตองวางตนเปนกลางทางการเมืองในการปฏิบัติหนาที่ราชการและในการปฏิบัติการอ่ืนที่
เก่ียวของกับประชาชน กับจะตองปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการวาดวยมารยาททางการเมืองของขาราชการ
ดวย 



๙ 
 
บรรยากาศที่เอื้อในการทํางานก็คือความเปนอิสระที่ปลอดจากการควบคุมแทรกแซงในระดับหน่ึง๓๕ 
ดังน้ัน การจะใชเสรีภาพทางวิชาการไดเต็มที่จึงตองการความเปนอิสระของสถาบันอุดมศึกษา  
โดยยูเนสโกไดใหนิยามความเปนอิสระของสถาบันอุดมศึกษา หมายถึง อํานาจในการกําหนดตนเอง 
ในระดับที่จําเปนสําหรับสถาบันอุดมศึกษาที่จะตัดสินใจในเรื่องตาง ๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ๓๖ 
ความเปนอิสระของสถาบันอุดมศึกษาในแงมุมน้ีจึงหมายความถึงเสรีภาพของสถาบันอุดมศึกษาที่จะ
ดําเ นินกิจการภายในโดยไม ถูกควบคุมหรือแทรกแซงจากรัฐบาล  ความเปนอิสระของ
สถาบันอุดมศึกษาจึงจําเปนตองกําหนดข้ึนภายใตบริบทของการรับรูและความเขาใจรวมกันใน
บทบาทของอุดมศึกษาที่มีตอสังคม ความเปนอิสระจะมีความชอบธรรมก็ตอเมื่อเปนเงื่อนไขจําเปนที่
จะชวยใหสถาบันอุดมศึกษาสามารถปฏิบัติภารกิจของตนผานกระบวนการสอน การวิจัย และ
ใหบริการตอสังคมไดอยางมีประสิทธิภาพ๓๗ 

การใหความเปนอิสระแกสถาบันอุดมศึกษาจะมีรูปแบบหลัก ๆ คือการที่สวนกลาง 
(กระทรวงการศึกษา) มอบอํานาจในเรื่องตาง ๆ โดยเฉพาะอยางย่ิงในเรื่องที่เกี่ยวกับการบริหาร
จัดการและการเงินใหแกองคกรกลางที่ค่ันอยูระหวางสวนกลางและสถาบันอุดมศึกษา โดยสวนกลาง
จะคงไวแตเพียงบทบาทในการกําหนดนโยบายและยุทธศาสตรในภาพรวมเทาน้ัน๓๘ ในกรณีของ
ประเทศไทยคือการที่กระทรวงศึกษาธิการ โดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระจายอํานาจไปยัง
สภาสถาบันอุดมศึกษาแตละแหงใหมีอํานาจในการตัดสินใจกิจการภายใน และสงวนอํานาจในเชิง
นโยบายและการควบคุมมาตรฐานเอาไวที่สวนกลาง อันเปนหลักการที่บัญญัติเอาไวในพระราชบญัญติั
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๓๖ วรรคสอง ซึ่งกําหนดใหสถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษา
ระดับปริญญาดําเนินกิจการไดโดยอิสระ อยูภายใตการกํากับดูแลของสภาสถานศึกษาตามกฎหมาย 
วาดวยการจัดต้ังสถานศึกษาน้ัน ๆ และมาตรา ๓๔ วรรคสาม ซึ่งกําหนดใหคณะกรรมการการ
อุดมศึกษามีหนาที่พิจารณาเสนอนโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการอุดมศึกษาที่สอดคลองกับ
ความตองการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมแหงชาติ และแผนการศึกษาแหงชาติ การสนับสนุน
ทรัพยากร การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยคํานึงถึง
ความเปนอิสระและความเปนเลิศทางวิชาการของสถานศึกษาระดับปริญญา ตามกฎหมายวาดวย 
การจัดต้ังสถานศึกษาแตละแหงและกฎหมายที่เกี่ยวของ 

ปจจัยที่บงช้ีถึงความเปนอิสระของสถาบันอุดมศึกษาอาจมีมากนอยแตกตางกันไป
แลวแตมุมมองของนักการศึกษา๓๙ แตโดยหลักแลวสามารถจัดกลุมไดดังน้ี 

                                                
๓๕ ปฐม มณีโรจน, “วิวัฒนาการและความเปนอิสระของการจัดการอุดมศึกษาไทย”, ใน  

กมลพรรณ แสงมหาชัย (บรรณาธิการ), อํานาจอิสระของการบริหารมหาวิทยาลัยไทย, กรุงเทพฯ : หางหุนสวน
จํากัด ภาพพิมพ, ๒๕๔๕, น. ๔๐-๔๑. 

๓๖ UNESCO Recommendation concerning the Status of Higher-Education 
Teaching Personnel (1997) preamble para. 17. 

๓๗ N.V. Varghese and Michaela Martin, Governance reforms and university 
autonomy in Asia, Paris : International Institute for Education Planning (IIEP), 2013, p. 18. 

๓๘ N.V. Varghese and Michaela Martin, Governance reforms and university 
autonomy in Asia, Paris : International Institute for Education Planning (IIEP), 2013, p. 16. 

๓๙ เชน Ashby & Anderson เห็นวาสวนประกอบสําคัญของความเปนอิสระมีหกประการ 
โดยพิจารณาจากเสรีภาพของสถาบันอุดมศึกษาในเรื่องดังน้ี (๑) การคัดเลือกนักเรียน (๒) การรับบุคคลเขาทํางาน 
(๓) การกําหนดมาตรฐานของตัวเอง (๔) การใหปริญญาบัตร (๕) การกําหนดหลักสูตร และ (๖) การจัดสรร



๑๐ 
 

(๑) การจัดองคกร ดังที่ไดกลาวไววาการใหความเปนอิสระแกสถาบันอุดมศึกษา
โดยทั่วไปคือการกระจายอํานาจจากสวนกลางใหแกองคกรที่ทําหนาที่บริหารสถาบันอุดมศึกษา  
ดังน้ัน สถาบันอุดมศึกษาจะมีอิสระหรือไม ในเบื้องตนจึงตองพิจารณาวาสถาบันอุดมศึกษามีอํานาจ 
ในการคัดเลือก กําหนดคุณสมบัติ และกําหนดองคประกอบ ของคณะบุคคลหรือบุคคลที่จะมา 
ทําหนาที่บริหารสถาบันอุดมศึกษาหรือไม๔๐ ในกรณีของประเทศไทย จะเห็นไดจากการที่
พระราชบัญญัติจัดต้ังสถาบันอุดมศึกษาตาง ๆ บัญญัติใหมีสภาสถาบันอุดมศึกษาทําหนาที่
ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของสถาบันอุดมศึกษา โดยสภาจะประกอบไปดวยนายกสภา กรรมการ 
โดยตําแหนง และกรรมการที่มาจากการเลือกต้ังหรือแตงต้ัง โดยคุณสมบัติและการไดมาซึ่งนายกสภา
และกรรมการที่มาจากการเลือกต้ังหรือแตงต้ังน้ันจะเปนไปตามขอบังคับของสถาบันอุดมศึกษา  

ในกรณีของอธิการบดีซึ่งเปนผูบริหารสูงสุดของสถาบันอุดมศึกษา รวมไปถึงผูบรหิาร
ระดับสูงอื่นของสถาบันอุดมศึกษาน้ัน หากรัฐบาลหรือสวนกลางมีอํานาจหรือเขามามีบทบาทในการ
แตงต้ังแลว จะเปนการเปดโอกาสใหเกิดการแทรกแซงสถาบันอุดมศึกษาโดยรัฐบาลหรือรัฐมนตรี 
ที่รับผิดชอบหนวยงานสวนกลาง และยอมสงผลตอความเปนอิสระของสถาบันอุดมศึกษาน้ัน ๆ๔๑  
การแตงต้ังผูดํารงตําแหนงดังกลาวจึงตองเปนเรื่องภายในของสถาบันอุดมศึกษา โดยกรณีของประเทศ
ไทยน้ัน จะเห็นไดจากการที่พระราชบัญญัติจัดต้ังสถาบันอุดมศึกษาตาง ๆ บัญญัติใหอธิการบดี 
มาจากการโปรดเกลาฯ แตงต้ังโดยคําแนะนําของสภาสถาบันอุดมศึกษา และรองอธิการบดีจะมาจาก
การแตงต้ังของสภาสถาบันอุดมศึกษาโดยคําแนะนําของอธิการบดี  

การจัดองคกรหมายความรวมไปถึงการแบงสวนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา  
ซึ่งในกรณีของสถาบันอุดมศึกษาในกํากับของรัฐน้ัน จะมีอิสระในการจัดต้ัง รวม หรือยุบเลิกสวนงาน
ภายใน เพื่อใหสอดคลองกับการปฏิบัติภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา ในขณะที่สถาบันอุดมศึกษาที่
เปนสวนราชการยังคงมีขอจํากัดในเรื่องดังกลาว เพราะพระราชบัญญัติจัดต้ังสถาบันอุดมศึกษาที่เปน
สวนราชการตาง ๆ จะกําหนดวาการจัดต้ัง คณะ สถาบัน สํานัก วิทยาลัย และหนวยงานที่เรียกช่ือ
                                                                                                                                       
งบประมาณ ในขณะที่  Frazer เห็นวาสถาบันอุดมศึกษาใดจะมีความเปนอิสระหรือไม ตองพิจารณาวา
สถาบันอุดมศึกษาน้ันมีอํานาจในเรื่องดังน้ี (๑) สถานะทางกฎหมาย (๒) การดําเนินกิจการ (๓) การกําหนดภารกิจ 
(๔) การจัดตั้งและการกําหนดองคประกอบขององคกรที่ทําหนาที่บริหาร (๕) การตัดสินใจทางการเงิน  
(๖) การจัดจางบุคลากร และ (๗) เรื่องทางวิชาการ ในขณะที่นักการศึกษาของประเทศไทย อยางเชน วิจิตร  
ศรีสอาน เห็นวาความเปนอิสระที่สําคัญไดแก (๑) การกําหนดและควบคุมมาตรฐานการศึกษา (๒) การคัดเลือก 
ผูเขาศึกษา (๓) การบริหารบุคลากร และ (๔) การบริหารการเงิน หรือ ปรัชญา เวสารัชช เห็นวา ความเปนอิสระ
เนนไปที่ความสามารถในการจัดการกิจการภายในอันไดแก (๑) การบริหารสถาบันอุดมศึกษา (การจัดองคกรและ
การบริหารการเงิน) (๒) การบริหารบุคคล (๓) การสอนและการวิจัย (๔) การดําเนินกิจการอ่ืนที่เปนภาระหนาที่ของ
ส ถ า บั น อุ ด ม ศึ ก ษ า  ( โ ป ร ด ดู  Vuokko Kohtamäki, Financial Autonomy in Higher Education 
Institutions, Tampere (Finland) : Tampere University Press, 2009, p. 70-72., วิจิตร ศรีสอาน, หลักการ
อุดมศึกษา, กรุงเทพฯ : สํานักพิมพวัฒนาพาณิช จํากัด, ๒๕๑๘, น. ๔๗. และ ปรัชญา เวสารัชช, “ความเปนอิสระ
ของมหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยในกํากับ”, ใน ประภัสสร ดาวะเศรษฐ (บรรณาธิการ), มหาวิทยาลัยในกํากับ
ของรัฐภายใตความรับผิดชอบตอสังคม ผูรับบริการและประโยชนสาธารณะ, กรุงเทพฯ : หางหุนสวนจํากัด  
ภาพพิมพ, ๒๕๔๖, น. ๑๔-๑๕) 

๔๐ Vuokko Kohtamäki, Financial Autonomy in Higher Education Institutions, 
Tampere (Finland) : Tampere University Press, 2009, p. 72. 

๔๑ จรัส สุวรรณเวลา, “Academic Freedom in Countries of Asia”, ใน จรัส สุวรรณเวลา, 
ความเปนอิสระของมหาวิทยาลัยไทย, กรุงเทพฯ : สํานักพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๕๑, น. ๓๔๖. 



๑๑ 
 
อยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะจะตองทําเปนกฎกระทรวง และการแบงสวนราชการที่มีขนาดเล็กลง
กวาน้ันจะตองทําเปนประกาศกระทรวง ซึ่งลวนแตเปนเรื่องที่สถาบันอุดมศึกษาไมมีอํานาจดําเนินการ
ดวยตนเอง๔๒  แตอยางไรก็ดี เพื่อใหสถาบันอุดมศึกษาที่เปนสวนราชการบริหารงานไดทันตอความ
ตองการและความเปลี่ยนแปลงของสังคม จึงไดมีการตราพระราชบัญญัติการบริหารสวนงานภายใน
ของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ กําหนดใหสภาสถาบันอุดมศึกษาอาจมีมติใหจัดต้ังสวนงาน
ภายในที่ดําเนินงานจากรายไดของสถาบันอุดมศึกษาไดเมื่อมีความจําเปนเพื่อประโยชนในการดําเนิน
ภารกิจตามวัตถุประสงคของสถาบันอุดมศึกษา โดยทําเปนประกาศของสถาบันอุดมศึกษา  

(๒) การบริหารงานบุคคล บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา โดยเฉพาะอยางย่ิง
คณาจารยน้ัน เปนปจจัยที่สงผลโดยตรงตอคุณภาพการศึกษา การบริหารงานบุคคลในสวนที่สําคัญ
ของสถาบันอุดมศึกษา เชน การกําหนดอัตราเงินเดือน การคัดเลือก การบรรจุแตงต้ัง การพิจารณา
ความดีความชอบ การวางเกณฑมาตรฐานการเขาสูตําแหนงทางวิชาการ และการรักษาวินัย เปนตน 
ในประเทศที่ใหสถาบันอุดมศึกษามีความเปนอิสระ สถาบันอุดมศึกษาจะมีการบริหารงานบุคคล 
เปนเอกเทศจากระบบราชการ  ทั้งน้ี เพื่อใหสามารถดึงดูดนักวิชาการเขาสูระบบ รวมไปถึงรักษา
นักวิชาการที่มีอยูไวได โดยระบบการบริหารงานบุคคลของสถาบันอุดมศึกษาจะตองสามารถแขงขัน
กับหนวยงานอื่นของรัฐและภาคเอกชนได๔๓ 

หลักความเปนอิสระในการบริหารงานบุคคลของสถาบันอุดมศึกษาบัญญัติเอาไวใน
มาตรา ๕๖ แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ความวา “การผลิตและพัฒนา
คณาจารยและบุคลากรทางการศึกษา การพัฒนา มาตรฐาน และจรรยาบรรณของวิชาชีพ  
และการบริหารงานบุคคลของขาราชการหรือพนักงานของรัฐในสถานศึกษาระดับปริญญาที่เปน 
นิติบุคคล ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการจัดต้ังสถานศึกษาแตละแหง และกฎหมายที่เกี่ยวของ” 
โดยกฎหมายที่ เกี่ ยวของที่สํ า คัญ น้ันก็ ไดแกพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน 
ในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งนอกจากจะมีข้ึนเพื่อใหระบบการบริหารงานบุคคลของ
สถาบันอุดมศึกษาอยูภายใตการดูแลขององคกรเดียวตามที่ปรากฏในหมายเหตุทายพระราชบัญญัติ
แลว ยังมี ข้ึนเพื่อเปนแรงจูงใจแกบุคคลากรที่มีความรูความสามารถอันเปนที่ตองการของ
สถาบันอุดมศึกษา พระราชบัญญัติดังกลาวใหอํานาจแกสถาบันอุดมศึกษาในการพัฒนาผูบริหาร 
คณาจารยและบุคลากรอื่น สรางขวัญและกําลังใจ สรางคุณธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ และมุงที่
จะทําใหบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาปฏิบัติงานในภาระหนาที่อยางมีคุณภาพ มุงที่จะสงวนบุคลากร
ใหอยูกับสถาบันอุดมศึกษาตอไปแตในขณะเดียวกันก็จะกระตุนใหบุคลากรเหลาน้ันตองปรับตัวให 
เทาทันความเปลี่ยนแปลงดวย พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  
พ.ศ. ๒๕๔๗ ตองการกระจายอํานาจไปยังสถาบันอุดมศึกษาที่อยูในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาใหสามารถกําหนดหลักเกณฑและวิธีการของตนเองในเรื่องการบริหารงานบุคคล  
การคัดเลือกบุคคลบนพื้นฐานของระบบคุณธรรมและความเสมอภาค โดยสอดคลองกับภารกิจและ
ปรัชญาการดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาน้ัน ๆ เสรีภาพทางวิชาการ และความเปนเลิศ 

                                                
๔๒ สุรพล นิติไกรพจน, “มหาวิทยาลัยไทยในรูปองคกรมหาชนอิสระ : กรณีตัวอยางของ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี”, ใน รวมบทความทางวิชาการเนื่องในโอกาสครบรอบ ๘๐ ป ศาสตราจารย 
ไพโรจน ชัยนาม, กรุงเทพฯ : คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, ๒๕๓๕, น. ๔๓๓-๔๓๔. 

๔๓ วิจิตร ศรีสอาน, หลักการอุดมศึกษา, กรุงเทพฯ : สํานักพิมพวัฒนาพาณิช จํากัด, ๒๕๑๘,  
น. ๕๒. 



๑๒ 
 
ทางวิชาการ  ทั้งน้ี ภายใตการกํากับของคณะกรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
(ก.พ.อ.) ใหเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนด๔๔ 

ในกรณีสถาบันอุดมศึกษาในกํากับของรัฐน้ันการบริหารงานบุคคลยอมเปนไปตาม
ขอบังคับที่ออกโดยสภาสถาบันอุดมศึกษาน้ัน ๆ๔๕ แตสําหรับสถาบันอุดมศึกษาที่เปนสวนราชการใน
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการน้ันการบริหารงานบุคคลจะเปนไปตามขอบังคับของสถาบันอุดมศึกษา 
ซึ่งตองเปนไปตามมาตรฐานการบริหารงานบุคคลที่กําหนดข้ึนโดยคณะกรรมการขาราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา  ทั้งน้ี ตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๑๔ (๓)๔๖ และมาตรา ๑๗ วรรคหน่ึง๔๗ แหง
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗๔๘ 

(๓) การบริหารงานวิชาการ ในการปฏิบัติภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา ไมวาจะ
เปนการเรียนการสอน การวิจัย รวมตลอดจนการใหบริการทางวิชาการในรูปแบบตาง ๆ ลวนแตเปน
กิจกรรมทางวิชาการทั้งสิ้น สถาบันอุดมศึกษาจําเปนตองมีความเปนอิสระในการบริหารงานวิชาการ

                                                
๔๔ Thai Higher Education : Policy & Issue, p. 6 <http://www.inter.mua.go.th> 
๔๕ เชน พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๑๖ (๙) บัญญัติให 

สภามหาวิทยาลัยมีอํานาจออกขอบังคับวาดวยการบริหารงานบุคคล เก่ียวกับการกําหนดตําแหนง อัตราเงินเดือน 
คาจาง คาตอบแทน สวัสดิการและประโยชนเ ก้ือกูลอ่ืน การบรรจุ.แตงตั้ง การใหไดรับเงินเดือนหรือคาจาง  
การออกจากงาน ระเบียบวินัย การลงโทษ การรองทุกข และการอุทธรณการลงโทษของพนักงานและลูกจาง  
หรือพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๒๕ (๒) บัญญัติใหสภามหาวิทยาลัยมีอํานาจ 
ออกขอบังคับวาดวยการบริหารงานบุคคล ขอบังคบัวาดวยสิทธิและสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย 

๔๖ มาตรา ๑๔  ก.พ.อ. มีอํานาจหนาที่ ดังตอไปน้ี 
 ฯลฯ  ฯลฯ 

(๓) กําหนดมาตรฐานการบริหารงานบุคคล วินัยและการรักษาวินัย การดําเนินการทางวินัย 
การออกจากราชการ การอุทธรณและการรองทุกข และการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ เพื่อใหสถาบันอุดมศึกษา
ใชเปนแนวทางในการดําเนินการเก่ียวกับเรื่องดังกลาว 

๔๗ มาตรา ๑๗ หลักเกณฑและวิธีการบริหารงานบุคคล วินัยและการรักษาวินัย การดําเนินการ
ทางวินัย การออกจากราชการ การอุทธรณและการรองทุกข และการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ ใหเปนไปตามที่
กําหนดในขอบงัคับของสภาสถาบันอุดมศึกษา 

๔๘ มีขอสังเกตวา ในชั้นการตรวจพิจารณารางพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน 
ในมหาวิทยาลัย พ.ศ. .... (ตอมาไดเปล่ียนจากคําวามหาวิทยาลัยเปนสถาบันอุดมศึกษา) ซ่ึงเสนอโดยสํานักงาน
ปฏิรูปการศึกษาน้ัน เดิมทีแลวสํานักงานปฏิรูปการศึกษาประสงคจะใหคณะกรรมการขาราชการพลเรือน 
ในมหาวิทยาลัย หรือ ก.ม. (ตอมาไดเปล่ียนเปนคณะกรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา หรือ ก.พ.อ.) 
มีอํานาจในการกําหนดกฎเกณฑ ระเบียบ และขอบังคับเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล การดําเนินการทางวินัย  
การอุทธรณและการรองทุกข และการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการของขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย   
แตคณะกรรมการกฤษฎีกาเห็นวาจะทําใหมหาวิทยาลัยขาดอิสระและความคลองตัวในการบริหารงาน จึงแกไขให 
ก.พ.อ. มีอํานาจเพียงกําหนดกรอบมาตรฐานในเรื่องดังกลาวเทาน้ัน และใหสภาสถาบันอุดมศึกษาเปนผูมีอํานาจ
กําหนดขอบังคับในเรื่องดังกลาวโดยใหสอดคลองกับมาตรฐานที่ ก.พ.อ. กําหนด  ทั้งน้ี เพื่อใหการบริหารงานของ
สถาบันอุดมศึกษามีความคลองตัวและ เหมาะสมกับการดําเ นินการของสถาบันอุดมศึกษาแตละแห ง  
(บันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ประกอบรางพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย 
พ.ศ. .... (เรื่องเสร็จที่ ๖๔๓-๖๔๔/๒๕๔๕)) 



๑๓ 
 
ดังกลาวเพื่อตอบสนองปญหาและความตองการที่เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว๔๙ การบริหารงาน 
ดานการเรียนการสอนน้ัน เริ่มต้ังแตการกําหนดหลักสูตร การคัดเลือกนักศึกษา ซึ่งโดยปกติจะถือเอา
ความเสมอภาคและความเหมาะสมทางดานวิชาการเปนหลัก๕๐ การกําหนดวิธีการในการเรียน 
การสอน การกําหนดหลักเกณฑการทดสอบความรู การเทียบโอนหนวยกิต ไปจนถึงการอนุมัติ
ปริญญา และในสวนของการบริหารงานวิจัย เริ่มต้ังแตการกําหนดนโยบาย ทิศทาง และแผนงานวิจัย
ของสถาบันอุดมศึกษา การสงเสริมในลักษณะของการจัดสรรทุนในการทําวิจัย หรือการประสานงาน
กับหนวยงานวิจัยภายนอกที่ใหทุนสนับสนุนการวิจัย การพิจารณาใหตําแหนงทางวิชาการ ไปจนถึง
การนําผลการวิจัยไปเผยแพร หรือหาประโยชนจากผลการวิจัย การบริหารงานวิชาการที่กลาวมา
ทั้งหมดน้ีจะตองเปนเรื่องภายในของสถาบันอุดมศึกษา และอํานาจการตัดสินใจในข้ันสุดทายจะตอง
อยูที่สภาสถาบันอุดมศึกษาน้ัน ๆ เปนหลัก หลักการดังกลาวไดรับการรับรองเอาไวในมาตรา ๓๖ 
วรรคสอง๕๑ แห งพระราชบัญญั ติการ ศึกษาแห งชาติ  พ .ศ.  ๒๕๔๒ และกฎหมายจัด ต้ัง
สถาบันอุดมศึกษาตาง ๆ๕๒ 

จะเห็นไดวาการบริหารงานบุคคลกับการบริหารงานวิชาการตางมีความสัมพันธ
โดยตรงกับคุณภาพการศึกษา ความเช่ียวชาญของคณาจารยในสังกัดตองสัมพันธกับหลักสูตร
การศึกษาและนโยบายดานการวิจัย ซึ่งปจจัยดังกลาวจะสะทอนถึงเอกลักษณหรือจุดเดนทางวิชาการ
                                                

๔๙ ถวัลยรัฐ วรเทพพุฒิพงษ, “อํานาจอิสระของมหาวิทยาลัยในการบริหารงานวิชาการและงาน
ทั่วไป”, ใน กมลพรรณ แสงมหาชัย (บรรณาธิการ), อํานาจอิสระของการบริหารมหาวิทยาลัยไทย, กรุงเทพฯ : 
หางหุนสวนจํากัด ภาพพิมพ, ๒๕๔๕, น. ๗๗. 

๕๐ ตามกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (International 
Convent on Economic, Social and Cultural Rights – ICESCR) น้ัน สิทธิในการเขาถึงการศึกษาขั้นพื้นฐาน
จะตองเปนการศึกษาแบบใหเปลา (free) และหากเปนการศึกษาระดับปฐมภูมิจะตองเปนการศึกษาภาคบังคับดวย 
(free and compulsory) แตสิทธิในการเขาถึงการศึกษาระดับอุดมศึกษาน้ัน รัฐภาคีมีเพียงหนาที่จัดใหสามารถ
เขาถึงไดอยางเทาเทียมบนพื้นฐานของความสามารถเทาน้ัน (Higher education shall be made equally 
accessible to all, on the basis of capacity) 

๕๑ มาตรา ๓๖  ใหสถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษาระดับปริญญาเปนนิติบุคคล และอาจ
จัดเปนสวนราชการหรือเปนหนวยงานในกํากับของรัฐ ยกเวนสถานศึกษาเฉพาะทางตามมาตรา ๒๑ 

ใหสถานศึกษาดังกลาวดําเนินกิจการไดโดยอิสระ สามารถพัฒนาระบบบริหาร และการ
จัดการที่เปนของตนเอง มีความคลองตัว มีเสรีภาพทางวิชาการ และอยูภายใตการกํากับดูแลของสภาสถานศึกษา 
ตามกฎหมายวาดวยการจัดตั้งสถานศึกษาน้ัน ๆ 

๕๒ ตัวอยางเชน พระราชบัญญัติจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๑๓ บัญญัติให
มหาวิทยาลัยมีอํานาจในการรวมมือกับหนวยงานอ่ืนในกิจการที่เก่ียวกับการดําเนินการตามวัตถุประสงคของ
มหาวิทยาลัย (มาตรา ๑๓ (๓)) จัดใหมีการพัฒนาทางวิชาการและการพัฒนาบุคลากรอยางตอเน่ือง รวมทั้งการนํา
ผลงานทางวิชาการ ผลการวิจัย และทรัพยสินทางปญญาไปใชใหเปนประโยชน (มาตรา ๑๓ (๕)) จัดใหมีกองทุน 
ใหกูยืมเพื่อการศึกษา ทุนการศึกษา ทุนการวิจัย และทุนอุดหนุนกิจการอ่ืนตามวัตถุประสงคของมหาวิทยาลัย 
(มาตรา ๑๓ (๖)) และมาตรา ๒๑ บัญญัติให สภามหาวิทยาลัยมีอํานาจในการกําหนดเปาหมาย วางนโยบาย  
และแนวทางในการพัฒนาของมหาวิทยาลัย เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของมหาวิทยาลัย (มาตรา ๒๑ (๑))  
ออกขอบังคับเพื่อประโยชนในการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย (มาตรา ๒๑ (๒)) อนุมัติการใหปริญญา อนุปริญญา 
ประกาศนียบัตร และปริญญากิตติมศักดิ์ (มาตรา ๒๑ (๕)) พิจารณาแตงตั้งและถอดถอนตําแหนงทางวิชาการ 
(มาตรา ๒๑ (๘) และ (๙)) อนุมัติการรับหรือการยกเลิกการเขาสมทบ การจัดการศึกษารวม ของสถานศึกษาชั้นสูง
หรือสถาบันวิจัยอ่ืน อนุมัติหลักสูตรการศึกษาและการเปดสอน รวมทั้งการปรับปรุง การยุบรวม หรือการยกเลิก
หลักสูตรการศึกษา (มาตรา ๒๑ (๑๑)) 



๑๔ 
 
ของสถาบันอุดมศึกษาน้ัน ๆ นอกจากน้ี สถาบันอุดมศึกษาจะตองกําหนดหลักเกณฑการไดตําแหนง
ทางวิชาการหรือการไดผลประโยชนอื่นใดของคณาจารยโดยยึดโยงกับผลงานทางวิชาการเปนหลัก 
และตองกําหนดสัดสวนการปฏิบติังานระหวางการสอนและการทําวิจัย รวมไปถึงใหการสนับสนุนทุน
ในการทําวิจัยและการหาผลประโยชนการงานวิจัย เพราะมิ เชนน้ันแลว ก็จะไมมีแรงจูงใจ 
แกคณาจารยที่จะพัฒนางานทางวิชาการของตนเอง และจะสงผลตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษาใน
ระยะยาว หรือในสวนของจํานวนนักศึกษาที่สถาบันรับเขาศึกษาในแตละปก็จะมีผลตอคุณภาพ
การศึกษาเชนกัน เพราะหากสถาบันอุดมศึกษาเปดรับนักศึกษาจํานวนมากโดยไมสอดคลองกับ
จํานวนคณาจารยหรือลักษณะของการเรียนการสอน ยอมสงผลตอการเรียนรูอยางหลีกเลี่ยงไมได 
และในขณะเดียวกันคณาจารยที่มีสัดสวนนอยเมื่อเทยีบกับจํานวนนักศึกษายอมมีภาระตองรบัผดิชอบ
งานประจํา อยางเชนงานสอน เปนจํานวนมาก คณาจารยเหลาน้ันยอมไมมีโอกาสที่จะพัฒนา 
องคความรูโดยการทํางานวิจัย๕๓  ศ.ดร. ปวย อึ๊ งภากรณ ไดกลาวถึงความสัมพันธระหวาง 
การบริหารงานบุคคลและการบริหารงานวิชาการกับคุณภาพการศึกษาเอาไววา “อาจารย 
ในมหาวิทยาลัยที่จะสอนวิชาช้ันอุดมน้ัน จําเปนตองมีคุณวุฒิสูงจึงจะสามารถถายทอดศิลปวิทยา
ใหแกศิษยของตนไดดี.. (และ) จะตองมีจํานวนมากเพียงพอสมสวนกับจํานวนนักเรียน เพราะวิธีการ
ถายทอดความรูที่ดีน้ัน คือความสัมพันธอันใกลชิดระหวางอาจารยกับศิษย หากความสัมพันธน้ีมีไมได
เพราะจํ านวนนักเรียนมากเกินไป จํ านวนครูนอยเกินไป จะขาดความสํา คัญ ย่ิงยวดไป 
ในสถาบันอุดมศึกษาแหงน้ัน.. อีกดานหน่ึง พื้นความรูของนักเรียนจากช้ันมัธยมจะตองดีถึงขนาด 
เพราะมิฉะน้ันแลวจะศึกษาใหลึกซึ้งตอไปในช้ันสูงสุดมิได.. หลักสูตรช้ันอุดมศึกษายอมแตกตางกับ
หลักสูตรประถมศึกษาหรือมัธยมศึกษา คือตองมีวัฒนาการอยูเสมอ เน่ืองดวยเปนช้ันวิทยาการยอด 
ทุกสาขาวิชายอมเกิดมีเปลี่ยนแปลงกาวหนาอยูตลอดเวลา เพื่อใหนักเรียนและอาจารยเดินตาม
วิทยาการทัน หลักสูตรช้ันอุดมจึงจําเปนตองคลองตัว เปลี่ยนแปลงไดไปตามกาลสมัยโดยไมตอง
ผูกพันเปนขอบังคับหรือกฎที่ตายตัว.. (โดยสรุปคือ) มหาวิทยาลัยจะสอนไดดีก็ตองมีคณาจารยดี  
ศิษยมีความรูพอสมควร จํานวนพอเหมาะพอสม หลักสูตรคลองตัวและสมสมัย และการสอนถูกตอง
ตามเปาหมาย.. ระบบที่เหมาะสมแกการบริหารมหาวิทยาลัยน้ัน คือระบบที่ใหอิสรภาพแกอาจารย
และผูบริหารงานมหาวิทยาลัย อํานวยใหมีความคลองตัวในการเลือกอาจารย ในการแตงต้ังและ
กําหนดเงินเดือนอาจารย การเปลี่ยนแปลงหลักสูตร ฯลฯ”๕๔ 

(๔) การบริหารการเงินและทรัพยสิน หลักเกณฑที่สําคัญที่สุดอันเปนหัวใจของ
หลักประกันความเปนอิสระขององคกรกระจายอํานาจทุกรูปแบบ รวมทั้งสถาบันอุดมศึกษา  
ก็คือหลักประกันในการที่จะตองไดรับการสนับสนุนทางการเงินจากรัฐ และการกําหนดเงื่อนไขในการ
ใชจายเงินเหลาน้ันดวยความคลองตัว ในกรณีที่เงินรายไดสวนใหญของสถาบันอุดมศึกษามาจากเงิน
อุดหนุนของรัฐ ระดับความเปนอิสระก็ข้ึนอยูกับเงื่อนไขในการใหและการใชจายเงินอุดหนุนดังกลาว 
มีความเขมงวดรัดกุมเพียงใด และเงินดังกลาวมีลักษณะเปนเงินอุดหนุนที่ใหมาเปนเงินกอน  
(block grant) หรือใหมาโดยมีการกําหนดแผนการใชจายมาดวยลวงหนา และข้ึนอยูดวยว า 
การควบคุมการใชจายเงินน้ันเปนการควบคุมกอนจาย ในลักษณะการขออนุมัติ หรือวาเปน 

                                                
๕๓ UNESCO, Report of Sir Charles Darwin on Thailand (first part), p.14. 
๕๔ ปวย อ๊ึงภากรณ, ทัศนะวาดวยการศึกษา, กรุงเทพฯ : มูลนิธิโกมลคีมทอง, ๒๕๔๕, น. ๑๒๘-

๑๓๒. 



๑๕ 
 
การตรวจสอบความถูกตองภายหลังจากที่ไดมีการจายเงินไปแลว๕๕ หากจะใหสถาบันอุดมศึกษา 
มีความคลองตัว เงินอุดหนุนจากรัฐควรจายในลักษณะที่ใหสภาสถาบันอุดมศึกษาเปนผูมีอํานาจหนาที่
ควบคุมไดเอง ไมตองมีการตรวจกอนจายแบบหนวยงานราชการทั่วไป และไมตองอยูในบังคับแหง
ระเบียบราชการปกติ แตใหสภาสถาบันอุดมศึกษาออกระเบียบขอบังคับเองตามลักษณะที่
ความเปนอิสระในการบริหารการเงินและทรัพยสินจะมีมากเพียงใดยังสามารถพิจารณาไดจากการที่
ส ถ า บั น อุ ด ม ศึ ก ษา ได ม าซึ่ ง ท รั พ ย สิ น โ ด ยช อ ง ท า ง อื่ น นอ กจ า ก เ งิ น อุ ดห นุน จ า ก รั ฐ  
และการใชประโยชนจากทรัพยสินดังกลาว ในระบบที่มีการกระจายอํานาจทางการเงินจากสวนกลาง
มาใหแกสถาบันอุดมศึกษามาก ก็จะเห็นไดวาสถาบันอุดมศึกษามีชองทางในการไดมาซึ่งทรัพยสิน 
มากข้ึน และสามารถใชประโยชนจากทรัพยสินไดมากข้ึน๕๗ นอกจากน้ี สถาบันอุดมศึกษาจําเปนตอง
ไดรับสถานะทางกฎหมายเปนนิติบุคคล เพราะการเปนนิติบุคคลแยกออกมาจากสวนกลางน้ัน 
ยอมหมายถึงความเปนอิสระอยูในตัวเอง และจะทําใหสถาบันอุดมศึกษาสามารถถือครองทรัพย 
เปนของตนเอง สามารถทํานิติกรรม สามารถเปนคูกรณีในกระบวนการทางศาล รวมไปถึงการ
ดําเนินการอื่นใดที่เกี่ยวกับทรัพยสินไดดวยตนเอง๕๘  

มาตรา ๖๐๕๙ แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ไดรับรอง
หลักประกันในการที่สถาบันอุดมศึกษาจะไดรับการสนับสนุนทางการเงินจากรัฐ และการกําหนด
เงื่อนไขในการจายเงินเหลาน้ันดวยความคลองตัว โดยเฉพาะอยางย่ิงในกรณีที่เปนสถาบันอุดมศึกษา
ในกํากับของรัฐ มาตรา ๖๐ (๕) กําหนดใหรัฐตองจัดสรรงบประมาณในรูปของเงินอุดหนุนทั่วไป 
(block grant) ซึ่งสถาบันอุดมศึกษาจะสามารถบริหารเงินกอนน้ีไดอยางอิสระ ภายใตกรอบภารกิจ
ของสถาบันอุดมศึกษาน้ัน ๆ๖๐ ในขณะทีม่าตรา ๓๖ และมาตรา ๕๙๖๑ แหงพระราชบัญญัติการศึกษา

                                                
๕๕ สุรพล นิติไกรพจน, “มหาวิทยาลัยไทยในรูปองคกรมหาชนอิสระ : กรณีตัวอยางของ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี”, ใน รวมบทความทางวิชาการเนื่องในโอกาสครบรอบ ๘๐ ป ศาสตราจารย 
ไพโรจน ชัยนาม, กรุงเทพฯ : คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, ๒๕๓๕, น. ๔๓๔-๔๓๕. 

๕๖ ปวย อ๊ึงภากรณ, ทัศนะวาดวยการศึกษา, กรุงเทพฯ : มูลนิธิโกมลคีมทอง, ๒๕๔๕, น. ๙๐. 
๕๗ Vuokko Kohtamäki, Financial Autonomy in Higher Education Institutions, 

Tampere (Finland) : Tampere University Press, 2009, p. 78. 
๕๘ Vuokko Kohtamäki, Financial Autonomy in Higher Education Institutions, 

Tampere (Finland) : Tampere University Press, 2009, p. 77. 
๕๙ มาตรา ๖๐  ใหรัฐจัดสรรงบประมาณแผนดินใหกับการศึกษาในฐานะที่มีความสําคัญสูงสุด

ตอการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศโดยจัดสรรเปนเงินงบประมาณเพื่อการศึกษา ดังน้ี 
ฯลฯ  ฯลฯ 

(๔) จัดสรรงบประมาณเปนคาใชจายดําเนินการและงบลงทุนใหสถานศึกษาของรัฐ 
ตามนโยบายแผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติและภารกิจของสถานศึกษา โดยใหมีอิสระในการบริหารงบประมาณและ
ทรัพยากรทางการศึกษา  ทั้งน้ี ใหคํานึงถึงคุณภาพและความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา 

(๕) จัดสรรงบประมาณในลักษณะเงินอุดหนุนทั่วไปใหสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐ 
ที่เปนนิติบุคคลและเปนสถานศึกษาในกํากับของรัฐ หรือองคการมหาชน 

๖๐ เชน มาตรา ๑๖ วรรคหน่ึง (๑) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๐ บัญญัติ
ใหเงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐบาลจัดสรรใหเปนรายปเปนรายไดของมหาวิทยาลัย โดยสภามหาวิทยาลัยมีอํานาจตาม
มาตรา ๒๔ (๔) ในการออกขอบังคับเก่ียวกับการบริหารการเงิน แตมาตรา ๒๐ ไดกําหนดกรอบใหบรรดารายไดและ
ทรัพยสินของมหาวิทยาลัยตองจัดการเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของมหาวิทยาลัยตามมาตรา ๗ เทาน้ัน 



๑๖ 
 
แหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ก็ไดรับรองใหสถาบันอุดมศึกษามีอิสระในการบริหารทรัพยสิน โดยกําหนดให
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐมีสภาพนิติบุคคล และมีอิสระในการบริหารทรัพยสินที่อยูในความ
ครอบครองของสถาบันอุดมศึกษาไดเอง เพื่อใหเกิดความคลองตัวในการจัดทําบริการสาธารณะ 
ดานการศึกษา และเปนการลดภาระงบประมาณที่รัฐตองอุดหนุนกิจการของสถาบันอุดมศึกษา 
ในระบบงบประมาณปกติ๖๒  นอกจากน้ี กฎหมายจัดต้ังสถาบันอุดมศึกษาในกํากับของรัฐจะใหอํานาจ
แกสถาบันอุดมศึกษาในการหารายไดดวยการกู ยืมเงิน หรือออกพันธบัตรเพื่อการลงทุน  
แตสถาบันอุดมศึกษาที่เปนสวนราชการจะไมมีอํานาจดังกลาวเน่ืองจากมาตรา ๒๓ ทวิ แหง
พระราชบัญญัติ วิ ธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ กําหนดใหส วนราชการใด ๆ นอกจาก
กระทรวงการคลังจะทําการกอหน้ีผูกพันที่เปนการกูยืมเงินหรือการคํ้าประกันมิได เวนแตในกรณีที่
บัญญัติไวในมาตรา ๒๓ ตร ีซึ่งเปนกรณีรัฐวิสาหกิจที่ไมใชนิติบุคคลมีความจําเปนตองกูยืมเงินเพื่อใช
ดําเนินกิจการ 

 
ในหลักการ สถาบันอุดมศึกษาจะมีความเปนอิสระจะตองมีองคประกอบอยางนอย

ดังที่กลาวมาน้ัน  แตอยางไรก็ดี ตัวสถาบันอุดมศึกษาและความเปนอิสระของสถาบันอุดมศึกษา 
แตละแหงยอมมีความแตกตางกันไปตามสภาพเศรษฐกิจ ประวัติศาสตร ระบบกฎหมายและการเมือง
ในแตละภูมิภาค ซึ่งหมายความวา สถาบันอุดมศึกษาแตละแหงจะมีโครงสรางและสาระที่แตกตางกัน
ไปตามพื้นฐานทางประวัติศาสตรที่ตางกัน โดยประวัติศาสตรดังกลาวจะมีอิทธิพลและจะสะทอนถึง
ความเปนอิสระของสถาบันอุดมศึกษาในภูมิภาคน้ัน ๆ๖๓ หรือแมสถาบันอุดมศึกษาในภูมิภาคเดียวกัน
ก็อาจมีความเปนอิสระแตกตางกันไปตามประเภทของสถาบันอุดมศึกษา๖๔ ในกรณีของประเทศไทย 
ซึ่งสถาบันอุดมศึกษามิไดพัฒนาข้ึนมาจากการรวมตัวกันของผูเช่ียวชาญหรือนักปราชญอยางใน
ภูมิภาคอื่น ๆ หากแตเกิดข้ึนจากความตองการใหการศึกษาแกชนช้ันสูงและพัฒนากําลังคนเพื่อเขา
ทํางานในภาครัฐ เชน จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยซึ่งเปนมหาวิทยาลัยแหงแรกของประเทศไทย  

                                                                                                                                       
๖๑ มาตรา ๓๖  ใหสถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษาระดับปริญญาเปนนิติบุคคล และอาจจัดเปน

สวนราชการหรือเปนหนวยงานในกํากับของรัฐ ยกเวนสถานศึกษาเฉพาะทางตามมาตรา ๒๑ 
มาตรา ๕๙  ใหสถานศึกษาของรัฐทีเ่ปนนิติบุคคล มีอํานาจในการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา 

ใช และจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสินของสถานศึกษา ทั้งที่เปนที่ราชพัสดุ ตามกฎหมายวาดวยที่ราชพัสดุ และที่
เปนทรัพยสินอ่ืน รวมทั้งจัดหารายไดจากบริการของสถานศึกษา และเก็บคาธรรมเนียมการศึกษาที่ไมขัดหรือแยงกับ
นโยบาย วัตถุประสงค และภารกิจหลักของสถานศึกษา 

บรรดาอสังหาริมทรัพยที่สถานศึกษาของรัฐที่เปนนิติบุคคลไดมาโดยมีผูอุทิศให หรือโดยการ
ซ้ือหรือแลกเปล่ียนจากรายไดของสถานศึกษา ไมถือเปนที่ราชพัสดุ และใหเปนกรรมสิทธ์ิของสถานศึกษา 

บรรดารายไดและผลประโยชนของสถานศึกษาของรัฐที่เปนนิติบุคคล รวมทั้งผลประโยชน 
ที่เกิดจากที่ราชพัสดุ เบี้ยปรับที่เกิดจากการผิดสัญญาลาศึกษา และเบี้ยปรับที่เกิดจากการผิดสัญญาการซ้ือทรัพยสิน
หรือจางทําของที่ดําเนินการโดยใชเงินงบประมาณไมเปนรายไดที่ตองนําสงกระทรวงการคลังตามกฎหมายวาดวย 
เงินคงคลังและกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ 

๖๒ บันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การจัดหาประโยชนจากที่ราชพัสดุ 
ที่มหาวิทยาลัยปกครองดูแล (เรื่องเสร็จที่ ๑๖๒/๒๕๕๔) 

๖๓ Vuokko Kohtamäki, Financial Autonomy in Higher Education Institutions, 
Tampere (Finland) : Tampere University Press, 2009, p. 69. 

๖๔ UNESCO Recommendation concerning the Status of Higher-Education 
Teaching Personnel (1997) preamble para. 17. 



๑๗ 
 
มีพัฒนาการทางประวัติศาสตรมาจากโรงเรียนปกครอง โรงเรียนมหาดเล็กหลวง และโรงเรียน
ขาราชการพลเรือนตามลําดับ๖๕ ดังน้ัน ภารกิจของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยในยุคกอต้ังจึงจํากัด 
อยูเฉพาะการใหการศึกษาเพื่อผลิตแรงงานตอบสนองความตองการของรัฐ และเมื่อมีพระราชบัญญัติ
รองรับสถานภาพของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ก็ไดมีการกําหนดภารกิจเอาไวเฉพาะการสอน  
(ผลิตแรงงาน) โดยไมรวมถึงภารกิจดานการวิจัยและบริการสังคมแตอยางใด๖๖ ประกอบกับ
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐมีการบริหารงานในระบบราชการมาโดยตอเน่ือง  ดวยเหตุดังกลาว  
ในประเทศไทยไมเพียงแตเสรีภาพทางวิชาการและความเปนอิสระของสถาบันอุดมศึกษาจะมิได
เกิดข้ึนและพัฒนามาพรอมกับการเกิดข้ึนของสถาบันอุดมศึกษาเทาน้ัน แตในปจจุบันนักการศึกษา
และบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาบางสวนยังคงยึดติดกับลักษณะความเปนราชการอีกดวย 
โดยเฉพาะอยางย่ิงสถานะความเปนขาราชการ๖๗ ทั้งที่ความเปนขาราชการของคณาจารยน้ันถือเปน
อุปสรรคอยางย่ิงตอการพัฒนาคุณภาพของบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา อยางเชนในการประเมินผล
การปฏิบัติงานในกรณีที่ผูปฏิบัติงานไมสามารถทําไดตามเกณฑที่กําหนด ซึ่งในกรณีที่ผูรับการประเมนิ
เปนขาราชการแมจะมีมาตรการทางกฎหมายกําหนดใหผูบังคับบัญชาสามารถสั่งใหออกจากราชการ
ไดในกรณีที่ขาราชการไมสามารถปฏิบัติราชการใหมีประสิทธิภาพเปนที่นาพอใจไดก็ตาม๖๘  
แตในทางปฏิบัติผูบังคับบัญชาก็ไมคอยใชมาตรการน้ีเพราะเห็นแกหนากันหรือมีความเห็นใจ
ผูใตบังคับบัญชา๖๙ ทั้ง ๆ ที่คณาจารยมีหนาที่ความรับผิดชอบที่สําคัญในการพัฒนาตนเองใหเทาทัน
วิชาความรูอยูเสมอ คณาจารยที่หยุดพัฒนาตนเองในขณะที่ วิชาความรูกาวหนาอยูเสมอน้ัน  
ก็เทากับประโยชนของคณาจารยคนน้ันเสื่อมลงไปทุกวัน๗๐ การยึดติดในระบบราชการจึงเปนหน่ึงใน
ปจจัยที่กอใหเกิดลักษณะเฉพาะของสถาบันอุดมศึกษาของประเทศไทย คือพยายามที่จะปฏิบัติ

                                                
๖๕ ปฐม มณีโรจน, “วิวัฒนาการและความเปนอิสระของการจัดการอุดมศึกษาไทย”, ใน กมล

พรรณ แสงมหาชัย (บรรณาธิการ), อํานาจอิสระของการบริหารมหาวิทยาลัยไทย, กรุงเทพฯ : หางหุนสวนจํากัด 
ภาพพิมพ, ๒๕๔๕, น. ๑๐-๑๗. 

๖๖ พระราชบัญญัติจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พุทธศักราช ๒๔๗๗ 
มาตรา ๔  ใหจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยเปนสถานศึกษาและคนควาในศาสตรตาง ๆ โดยมุง

สงเสริมวิชาชีพชั้นสูง และทํานุบํารุงวัฒนธรรมแหงชาต ิ
๖๗ โปรดดู ปรัชญา เวสารัชช, “ความเปนอิสระของมหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยในกํากับ”, 

ใน ประภัสสร ดาวะเศรษฐ (บรรณาธิการ), มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐภายใตความรับผิดชอบตอสังคม 
ผูรับบริการและประโยชนสาธารณะ, กรุงเทพฯ : หางหุนสวนจํากัด ภาพพิมพ, ๒๕๔๖, น. ๒๒. 

๖๘ พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ 
มาตรา ๕๗  ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาผูใดมีกรณีดังตอไปน้ี ใหผูมีอํานาจตาม

มาตรา ๒๘ หรือสภาสถาบันอุดมศึกษาส่ังใหออกจากราชการเพื่อรับบําเหน็จบํานาญเหตุทดแทน 
ฯลฯ  ฯลฯ 

(๗) ไมสามารถปฏิบัติราชการใหมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลในระดับอันเปนที่พอใจของ
ทางราชการได 

๖๙ สุรพล นิติไกรพจน และเอกศักดิ์ คงตระกูล, “การประเมินบุคคลของมหาวิทยาลัยในกํากับ 
และเงื่อนไขการตอสัญญาจาง”, ใน ประภัสสร ดาวะเศรษฐ (บรรณาธิการ), มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐภายใต
ความรับผิดชอบตอสังคม ผูรับบริการและประโยชนสาธารณะ, กรุงเทพฯ : หางหุนสวนจํากัด ภาพพิมพ, ๒๕๔๖, 
น. ๒๒. 

๗๐ ปวย อ๊ึงภากรณ, ทัศนะวาดวยการศึกษา, กรุงเทพฯ : มูลนิธิโกมลคีมทอง, ๒๕๔๕, น. ๑๒๓-
๑๒๔. 



๑๘ 
 
ภารกิจของอุดมศึกษาใหสมบูรณแตยังคงยึดกรอบและวัฒนธรรมของระบบราชการอยู ตัวอยาง 
ที่เห็นไดชัดคือความพยายามในการประนีประนอมสถานะของคณาจารยในมหาวิทยาลัยของรัฐ 
ที่เปลี่ยนโครงสรางไปเปนมหาวิทยาลัยในสังกัดของรัฐ ใหยังคงสถานะเปนขาราชการอยูน่ันเอง 

 
๑.๓ ความรับผิดชอบของสถาบันอุดมศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา 

เสรีภาพทางวิชาการและความเปนอิสระของสถาบันอุดมศึกษามิไดเปนจุดหมาย
ปลายทางโดยตัวเอง แตอยูในฐานะของวิธีหรือเครื่องมือเพื่อบรรลุจุดหมายปลายทาง คือ เพื่อรังสรรค
และธํารงความเปนสากลและความเปนเลิศของความรู๗๑  ดังน้ัน การมีเสรีภาพทางวิชาการของ
บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาและความเปนอิสระในการจัดการตนเองของสถาบันอุดมศึกษาจะตอง
ตามมาดวยความรับผิดชอบตอสาธารณะเสมอ๗๒ ในสวนของคณาจารยผูมีเสรีภาพทางวิชาการน้ัน 
จะตองใชเสรีภาพดังกลาวควบคูไปกับสํานึกในหนาที่ของตนในฐานะนักวิชาการ กลาวคือ จะตองทํา
การสอน การวิจัย และงานวิชาการตาง ๆ อยางสอดคลองกับจรรยาบรรณและมาตรฐานทาง
วิชาชีพ๗๓ ตองใหความเคารพแกเสรีภาพทางวิชาการของผูอื่น ตองยอมรับฟงความคิดเห็นที่แตกตาง  
และหากเปนการสมควร ก็จะตองใหคําตอบแกปญหาที่สังคมกําลังเผชิญอยู รวมไปถึงหนาที่ในการ
รักษามรดกทางประวัติศาสตรและวัฒนธรรมดวย๗๔ สําหรับในสวนของสถาบันอุดมศึกษาที่มี 
อิสระในการจัดการตนเองน้ัน จะตองปฏิบัติภารกิจใหเปนที่ประจักษแกสังคม ตองสนับสนุนการใช
เสรีภาพทางวิชาการ ตองจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ ปฏิบัติตอนักศึกษาดวยความเสมอภาคและ 
เปนธรรม สรางหลักสูตรหรือกิจกรรมที่ตอบสนองความตองการของสังคม สนับสนุนใหเกิดการเรียนรู
ตลอดชีวิต สรางโอกาสในการเขาสูตลาดแรงงานของผูสําเร็จการศึกษา พัฒนามาตรฐานและ 
องคความรูไปสูระดับสากล บริหารกิจการอยางซื่อตรงและตรวจสอบได และใชทรัพยากรที่มีอยู 
อยางคุมคา๗๕ และเพื่อใหภารกิจดังที่กลาวมาน้ันเกิดข้ึนจริง นอกเหนือไปจากการที่สถาบันอุดมศึกษา
เองจะตองดําเนินกิจการตาง ๆ ดวยความถูกตอง เหมาะสม เปนธรรม และจะตองมีความโปรงใส 
และใชกระบวนการการมีสวนรวมใหมากที่สุดแลว๗๖ จําเปนที่จะตองมีการกําหนดมาตรการที่สมดุล
ระหวางความเปนอิสระกับการถูกตรวจสอบไดของสถาบันอุดมศึกษา โดยระบบตรวจสอบที่ใชกันมาก
คือ “การประกันคุณภาพการศึกษา (quality assurance)” ซึ่งถือเปนเครื่องมือสําคัญในการติดตาม

                                                
๗๑ ปฐม มณีโรจน, “วิวัฒนาการและความเปนอิสระของการจัดการอุดมศึกษาไทย”, ใน  

กมลพรรณ แสงมหาชัย (บรรณาธิการ), อํานาจอิสระของการบริหารมหาวิทยาลัยไทย, กรุงเทพฯ : หางหุนสวน
จํากัด ภาพพิมพ, ๒๕๔๕, น. ๗. 

๗๒ UNESCO Recommendation concerning the Status of Higher-Education 
Teaching Personnel (1997) preamble para. 17. 

๗๓ ตัวอยางการควบคุมจรรยาบรรณและมาตรฐานทางวิชาชีพของคณาจารย เชน การใชอํานาจ
ของ ก.พ.อ. ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ออกประกาศ ก.พ.อ. 
เรื่อง มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผูดํารงตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และ
ศาสตราจารย ลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๑ หรือประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานของจรรยาบรรณที่พึงมี 
ในสถาบันอุดมศึกษา ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๑ 

๗๔ UNESCO Recommendation concerning the Status of Higher-Education 
Teaching Personnel (1997) preamble para. 33. 

๗๕ UNESCO Recommendation concerning the Status of Higher-Education 
Teaching Personnel (1997) preamble para. 22. 

๗๖ CESCR General Comment No.13 : The Right to Education (Art.13), para. 40. 



๑๙ 
 
และประเมินผลการดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา (monitoring and evaluation) โดยรัฐหรือ
สวนกลาง๗๗ 

ยูเนสโก โดยสถาบันระหวางประเทศดานการวางแผนการศึกษา (International 
Institute for Educational Planning : IIEP) อธิบายถึงความเปนมาและหลักการของการประกัน
คุณภาพการศึกษาในระดับอุดมศึกษา สรุปไดวา๗๘ การขยายตัวอยางรวดเร็วของอุดมศึกษา  
ทําใหนับวันจะย่ิงเกิดชองวางในคุณภาพการจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาแตละแหงมากข้ึน  
การเกิดข้ึนของมหาวิทยาลัยหองแถว (diploma mills) หรือการซื้อขายปริญญาบัตรดวยวิธีการตาง ๆ  
ก็กอใหเกิดคําถามตอคุณภาพของอุดมศึกษาเชนกัน หรือในบางกรณี คุณภาพอุดมศึกษาที่ตกตํ่าลง
อาจเกิดจากขอจํากัดทางเศรษฐกิจ เพราะรัฐ ๆ หน่ึงซึ่งมีทรัพยากรจํากัดอาจใหความสําคัญแก
การศึกษาข้ันพื้นฐานมากกวาอุดมศึกษา ปจจัยเหลาน้ีเรียกรองใหมีการสรางระบบที่จะใหหลักประกนั
แกคุณภาพของอุดมศึกษา โดยถือเปนความรับผิดชอบของรัฐและสถาบันอุดมศึกษาน้ัน ๆ ที่จะตอง
พัฒนาและจัดใหมรีะบบประกันคุณภาพการศึกษาข้ึน  การประกันคุณภาพการศึกษาแบงออกไดเปน 
(๑) การประกันคุณภาพภายใน (Internal quality assurance (IQA)) ซึ่งหมายความถึงกลไก
ของสถาบันอุดมศึกษาที่มีไวเพื่อใหเกิดความมั่นใจวาสถาบันอุดมศึกษาจะดําเนินงานเปนไปตาม
วัตถุประสงค สอดคลองกับมาตรฐานการอุดมศึกษาและหลักวิชาชีพ และ (๒) การประกันคุณภาพ
ภายนอก (External quality assurance (EQA)) ซึ่งหมายความถึงการกระทําใด ๆ จากองคกร
ภายนอกสถาบันอุดมศึกษา (อาจจะเปนหนวยงานที่ต้ังข้ึนเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาโดยตรง) 
ในลักษณะของการประเมินผลการดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อตัดสินวาเปนไปตามมาตรฐาน
ที่ยอมรับโดยทั่วกันหรือไม  การประกันคุณภาพการศึกษามีข้ึนเพื่อวัตถุประสงคหลักสองประการ คือ 
การควบคุมตรวจสอบและการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การควบคุมตรวจสอบเปนเรื่องกระบวนการ
ประเมินวาสถาบันอุดมศึกษาหรือหลักสูตรเปนไปตามมาตรฐานข้ันตํ่าหรือไม สวนการพัฒนาคุณภาพ
น้ันเปนเรื่องของการช้ีใหเห็นชองทางการพัฒนา อยางเชน กระบวนการวิเคราะหจุดแข็งและจุดออน
ของสถาบันอุดมศึกษา เปนตน 

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ วางหลักในการประกันคุณภาพ
การศึกษาเอาไวในหมวด ๖ มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งประกอบดวย “ระบบการ
ประกันคุณภาพภายใน” และ “ระบบการประกันคุณภาพภายนอก” เพื่อใชเปนกลไกในการรักษา
คุณภาพและมาตรฐานของสถาบันอุดมศึกษา (มาตรา ๔๗) โดยการประกันคุณภาพภายในน้ันเปน
การสรางระบบและกลไกในการพัฒนา ติดตามตรวจสอบ และประเมินการดําเนินงานของสถานศึกษา
ใหเปนไปตามนโยบาย เปาหมายและระดับคุณภาพตามมาตรฐานที่กําหนด๗๙ และถือเปนสวนหน่ึง

                                                
๗๗ N.V. Varghese and Michaela Martin, Governance reforms and university 

autonomy in Asia, Paris : International Institute for Education Planning (IIEP), 2013, p. 33. 
๗๘ รายละเอียดโปรดดู  Quality Assurance in Higher Education และเอกสารที่ เ ก่ียวของ 

ซ่ึงเผยแพรโดย IIEP <http://www.iiep.unesco.org/en/focus-on-higher-education/quality-assurance-in-
higher-education.html>. 

๗๙ ไดแก  นโยบายหรือมาตรฐานตาง ๆ ที่ รั ฐมนตรีว าการกระทรวงศึกษาธิการหรือ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาในฐานะสวนกลางที่ควบคุมในเชิงนโยบาย ยุทธศาสตร และมาตรฐาน (มาตรา ๓๑ 
และมาตรา ๓๔ แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒) กําหนดขึ้น เชน กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 
๑๕ ป ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๖๕) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา ลงวันที่  



๒๐ 
 
ของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ตองดําเนินการอยางตอเน่ือง ตองจัดทํารายงานประจําปในรูป
ของรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report - SAR) เสนอตอสภาสถาบัน หนวยงาน
ตนสังกัด และหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อพิจารณา และเปดเผยตอสาธารณชน โดยรายงานดังกลาว 
จะนําไปสูการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก 
(มาตรา ๔๘) ในขณะทีก่ารประกันคุณภาพภายนอกเปนการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อให
มีการติดตามและตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาโดยสํานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) (สมศ.) ซึ่งสถานศึกษาทุกแหงตองไดรับการประเมิน
คุณภาพภายนอกอยางนอยหน่ึงครั้งในทุกรอบ ๕ ป นับต้ังแตการประเมินครั้งสุดทาย และเสนอ 
ผลการประเมินตอหนวยงานที่เกี่ยวของและสาธารณชน (มาตรา ๔๙) และหากผลการประเมิน 
ไมไดตามมาตรฐานทีก่ําหนด สมศ. มีอํานาจหนาที่จัดทําขอเสนอแนะการปรับปรุงแกไขตอหนวยงาน
ตนสังกัด เพื่อใหสถานศึกษาปรับปรุงแกไขภายในระยะเวลาที่กําหนด และหากมิไดดําเนินการ 
ใหเปนไปตามขอเสนอแนะดังกลาว ในกรณีสถาบันอุดมศึกษา สมศ. ก็จะรายงานตอคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาเพื่อดําเนินการใหมีการปรับปรุงแกไขตอไป (มาตรา ๕๑)๘๐ 

ในภาพรวมน้ัน การประกันคุณภาพการศึกษาคือกระบวนการบริหารจัดการและ
กระบวนการประเมินผลที่จัดข้ึนอยางเปนระบบ เพื่อตรวจสอบการดําเนินงานของสถาบันอดุมศึกษาที่
ไมเปนไปตามเปาหมาย และเพื่อเปนหลักประกันใหเกิดผลลัพธทางการศึกษาที่มีคุณภาพ รวมไปถึง
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา จึงอาจกลาวไดวา การประกันคุณภาพการศึกษานอกจากจะชวยสราง
ความเช่ือมั่นใหแกผูมีสวนไดเสียในกระบวนการศึกษาแลว ยังเปนกลไกสําคัญในการบังคับให
สถาบันอุดมศึกษาแสดงความรับผิดชอบตอสาธารณะอีกดวย นอกจากน้ี การประกันคุณภาพ
การศึกษายังสนับสนุนใหเกิดการพัฒนาการสอนและการบริหารจัดการ การเผยแพรแบบอยาง 
การจัดการศึกษาที่ดี อันนําไปสูการพัฒนาระบบการศึกษาในภาพรวมตอไป๘๑ 

                                                                                                                                       
๗ สิงหาคม ๒๕๔๙ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  
พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ 

๘๐ สําหรับหลักเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาโดยละเอียด โปรดดู คณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา, คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๕๓, กรุงเทพฯ : หางหุนสวนจํากัด ภาพพิมพ, ๒๕๕๓. 

๘๑ Grant Harman, Quality Assurance in Higher Education (Proceedings of the 

International Conference on Quality Assurance in Higher Education : Standards, Mechanisms 
and Mutual Recognition, Bangkok, Thailand 8-10 November 2000), Ministry of University affairs 
of Thailand and UNESCO principle regional office for Asia and the Pacific : Bangkok, 2000, p. 1. 



๒๑ 
 
๒. การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาในประเทศไทย 

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ไดวางหลักในการจัดการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา กลาวโดยเฉพาะในเรื่องของคุณวุฒิ หลักสูตร และสถานที่จัดการศึกษา เอาไวดังน้ี 
 
๒.๑ คุณวุฒิการศึกษา และหลักสูตรการศึกษา 

มาตรา ๑๖ วรรคสาม แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
กําหนดใหการศึกษาระดับอุดมศึกษามี ๒ ระดับ คือ ระดับปริญญาและระดับตํ่ากวาปริญญา๘๒ และมี
การกําหนดระดับคุณวุฒิการศึกษาเอาไวโดยประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒๘๓ เริ่มต้ังแตระดับอนุปริญญาไปจนถึงปริญญาเอก  
สําหรับในสวนของหลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษาน้ัน มาตรา ๒๘ วรรคหน่ึงและวรรคสอง  
แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ กําหนดหลักการใหหลักสูตรการศึกษาตองมี
ลักษณะหลากหลาย๘๔ จัดตามความเหมาะสมของแตละระดับโดยมุงพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคลให
เหมาะสมแกวัยและศักยภาพ สาระของหลักสูตรทั้งที่เปนวิชาการ และวิชาชีพตองมุงพัฒนาคนใหมี
ความสมดุล๘๕ ทั้งดานความรู ความคิด ความสามารถ ความดีงาม และความรับผิดชอบตอสังคม  
                                                

๘๒ “ปริญญา” คือ คุณวุฒิทางการศึกษาที่มอบใหแกบุคคลที่ สําเร็จการศึกษาในหลักสูตร
อุดมศึกษาดานหน่ึงดานใด ซ่ึงโดยทั่วไปจะมอบใหโดยมหาวิทยาลัยหรือสถาบัน อ่ืนที่ เทียบเทา ( โปรดดู 
International Standard Classification of Education ISCED 2011 p. 78) 

๘๓ ๔. กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ประกอบดวย 
๔.๑ ระดับคุณวุฒิ ไดแก 
ระดับที่ ๑ อนุปริญญา (๓ ป) 
ระดับที่ ๒ ปริญญาตร ี
ระดับที่ ๓ ประกาศนียบัตรบัณฑิต 
ระดับที่ ๔ ปริญญาโท 
ระดับที่ ๕ ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 
ระดับที่ ๖ ปริญญาเอก 

๘๔ คําวา “หลากหลาย” หมายความรวมถึง จัดการศึกษาใหเหมาะสมกับแตละบุคคล หรือจัดให
ตอบสนองจุดหมายของผูเรียนไดอยางกวางขวาง (โปรดดู วิรุณ ตั้งเจริญ, วิสัยทัศนการศึกษา, กรุงเทพฯ : ศูนยการ
พิมพมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ๒๕๕๑, น. ๔๔) การกําหนดหลักการใหหลักสูตรอุดมศึกษาตองมีความ
หลากหลายในมุมของการตอบสนองความตองการของผู เรียนน้ัน เทียบไดกับหลัก adaptability ซ่ึงถือเปน
สาระสําคัญของสิทธิในการศึกษาตามกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม  
หลัก adaptability น้ัน ถือวาหลักสูตรการศึกษาจะตองสามารถปรับใหเขากับความตองการของสังคมและชุมชน 
ที่เปล่ียนแปลงไป และสามารถตอบสนองตอความตองการที่หลากหลายของผูเรียนอันเกิดจากความแตกตาง 
ทางกายภาพ สังคม และวัฒนธรรม ตัวอยางเชน การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาใหแกผูมีความรูความสามารถ
พิเศษ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีแบบกาวหนา 
ในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๙ ซ่ึงกําหนดแนวทางใหสถาบันอุดมศึกษาสามารถจัดการศึกษาโดยใชหลักสูตรปกติ
ที่เปดสอนอยูแลวใหรองรับศักยภาพของผูมีความสามารถพิเศษ โดยสถาบันอุดมศึกษาอาจกําหนดใหศึกษา 
ในรายวิชาที่กาวหนากวาที่ มีการเรียนการสอนในหลักสูตรน้ัน หรือใหผู เรียนไดศึกษาบางรายวิชาในระดับ
บัณฑิตศึกษาที่เปดสอนอยูแลว หรือสนับสนุนใหผูเรียนไดทําวิจัยเพื่อความลุมลึกทางวิชาการ 

๘๕ คําวา “ความสมดุล” หมายความรวมถึง ความพอดีระหวางความรูที่เปนสากลและการศึกษา
ภูมิปญญาพื้นบาน ความพอดีระหวางความรูภาคทันสมัยและความรูภาคชุมชน ความพอดีระหวางปจเจกชนนิยม
และสังคมดั้งเดิมหรือชนบทนิยม (โปรดดู วิรุณ ตั้งเจริญ, วิสัยทัศนการศึกษา , กรุงเทพฯ : ศูนยการพิมพ



๒๒ 
 
และมาตรา ๒๘ วรรคสาม กําหนดลักษณะเฉพาะใหหลักสูตรระดับอุดมศึกษาตองมุงพัฒนาวิชาการ 
วิชาชีพช้ันสูง และการคนควาวิจัย เพื่อพัฒนาองคความรูและพัฒนาสังคมดวย๘๖ สวนรายละเอียดของ
แตละหลักสูตรน้ัน ถือเปนอํานาจของแตละสถาบันอุดมศึกษาที่จะกําหนดข้ึนมา ภายใตกรอบนโยบาย
และมาตรฐานที่สวนกลางกําหนด ไดแก ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา 
ลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๔๙ ซึ่งถือเปนมาตรฐานแมบทของการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา กําหนด
มาตรฐานดานตาง ๆ และตัวบงช้ี ซึ่งรวมไปถึงหลักสูตรการเรียนการสอนดวย นอกจากน้ี หลักสูตร
ร ะ ดั บ อุ ด ม ศึ ก ษ า ต อ ง เ ป น ไ ป ต า ม เ ก ณ ฑ ม า ต ร ฐ า น ห ลั ก สู ต ร อุ ด ม ศึ ก ษ า 
ในระดับตาง ๆ๘๗ ที่กําหนดข้ึนเพื่อวางเกณฑระบบการจัดการศึกษาใหเปนไปในแนวทางเดียวกัน  
เชน การกําหนดใหใชระบบภาคการศึกษาแบบทวิภาคเปนหลัก การกําหนดวิธีการคิดหนวยกิต๘๘ 
และวางเกณฑมาตรฐานดานตาง ๆ เพื่อควบคุมในเชิงคุณภาพการจัดการศึกษา ที่สําคัญไดแก  
เน้ือหาหลักสูตรที่สอดคลองกับคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูสําเร็จการศึกษาแตละระดับ ระยะเวลา
ข้ันตํ่าในการศึกษา คุณสมบัติของผูเขาศึกษา และคุณวุฒิของคณาจารย๘๙  

                                                                                                                                       
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ๒๕๕๑, น. ๔๔)  ดังน้ัน หลักสูตรที่มุงยัดเยียดความคิดเสรีนิยมหรืออนุรักษนิยม
แบบสุดโตง ยอมไมถือวาเปนหลักสูตรการศึกษาตามหลักการของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ 

๘๖ ส่ิงสําคัญที่สุดที่ทําใหมหาวิทยาลัย (การศึกษาระดับอุดมศึกษา) แตกตางไปจากโรงเรียน 
(การศึกษาขั้นพื้นฐาน) คือ โรงเรียนมีวัตถุประสงคหลักในการสอนเทาน้ัน ในขณะที่มหาวิทยาลัยมีวัตถุประสงค 
ที่สําคัญไมนอยไปกวาการสอนคือการพัฒนาองคความรูดวยการทําวิจัย เพราะมหาวิทยาลัยในฐานะที่ เปน 
แหลงรวบรวมความรูน้ันจะตองมีความรูใหม ๆ เพิ่มเติมเขาไปอยูเสมอ หรือแมในมุมของการสอนน้ัน มหาวิทยาลัย 
ก็ยังมีความแตกตางไปจากโรงเรียนอยูมาก การสอนในมหาวิทยาลัยจะเปนการเรียนรูในระดับสูง (higher learning) 
ซ่ึงมีความหมายทั้งในเชิงเน้ือหาและวิธีการในการถายทอดความรู ในเชิงเน้ือหายอมชัดเจนอยูในตัววาหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษายอมมีความกวางและลุมลึกยิ่งกวาหลักสูตรระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สําหรับในเชิงวิธีการถายทอด
ความรูน้ัน การสอนในระดับอุดมศึกษาจะใชคําวา “lecture room” (หองบรรยาย/อภิปราย) ในขณะที่การสอน 
ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานจะใชคําวา “classroom”(หองเรียน) ซ่ึงโดยลักษณะของ lecture room น้ันจะมี 
การใชระเบียบวินัยมาควบคุมการสอนนอยกวาใน classroom และการสอนใน lecture room จะมีลักษณะ 
เพียงการชี้นําไปสูความรูและกระตุนใหผูเรียนแสวงหาความรูเพิ่มเติม มิใชการอบรมส่ังสอนอยางใน classroom  
ดังน้ัน จึงอาจกลาวไดวา การทําวิจัยเพื่อพัฒนาและการเรียนรูในระดับสูงน่ีเองที่เปนขอแตกตางสําคัญระหวาง
มหาวิทยาลัยกับโรงเรียน (โปรดดู UNESCO, Report of Sir Charles Darwin on Thailand (second part : 
universities), p. 1-4). 

๘๗ เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาในปจจุบัน ไดแก (๑) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  
เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอนุปริญญา พ.ศ. ๒๕๔๘ (๒) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง  
เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ .ศ. ๒๕๔๘ และ (๓) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง  
เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘  

๘๘ “หนวยกิต” คือ หนวยที่ใชบอกปริมาณของการศึกษาโดยถือจํานวนชั่วโมงเปนหลัก  
เชน วิชาที่มีคา ๑ หนวยกิต หมายความวา เปนวิชาที่ใชเวลาศึกษา (กรณีเปนวิชาภาคทฤษฎี) ๑ ชั่วโมงตอสัปดาห
เปนเวลา ๑ ภาคการศึกษา  ดังน้ัน ในกรณีของระบบทวิภาคที่เกณฑมาตรฐานกําหนดใหมีระยะเวลาการสอนไมนอย
กวา ๑๕ สัปดาห น้ัน วิชาที่มีคา ๑ หนวยกิต ก็จะใชเวลาในการบรรยายไมนอยกวา ๑๕ ชั่วโมงตอภาคการศึกษา 
(โปรดดู วิจิตร ศรีสอาน, หลักการอุดมศึกษา, กรุงเทพฯ : สํานักพิมพวัฒนาพาณิช จํากัด, ๒๕๑๘, น. ๖๕) 

๘๙ การกําหนดมาตรฐานดานตาง ๆ เหลาน้ี สอดคลองกับมาตรฐานสากลวาดวยการจัดจําแนก
การศึกษา ค.ศ. ๒๐๑๑ (International Standard Classification of Education ISCED 2011) ตัวอยางเชน 
การศึกษาระดับปริญญาตรี ซ่ึง ISCED 2011 ถือวาเปนการศึกษาระดับ ๖ (bachelor's or equivalent degree) 
และไดกําหนดหลักเกณฑการจําแนกใหการศึกษาระดับดังกลาวตองมีลักษณะสําคัญโดยพิจารณาจาก (๑) เน้ือหา



๒๓ 
 
๒.๒ ประเภทของสถาบันอุดมศึกษา 

เมื่อพิจารณาจุดรวมและจุดตางในทางขอกฎหมายแลว สามารถแบงประเภทของ
สถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยไดดังน้ี 

๒.๒.๑ พิจารณาจากคํานําหนาชื่อของสถาบันอุดมศึกษา 
มาตรา ๑๙ แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ กําหนดใหการจัด

การศึกษาระดับอุดมศึกษาใหจัดในมหาวิทยาลัย สถาบัน วิทยาลัย หรือหนวยงานที่เรียกช่ืออยางอื่น 
ประเด็นที่ตองพิจารณาคือ มีความแตกตางกันในเชิงเน้ือหาระหวางสถาบันอุดมศึกษาที่เปน 
“มหาวิทยาลัย” “สถาบัน” หรือ “วิทยาลัย” หรือไม  คําตอบในประเด็นดังกลาวอาจพิจารณาไดจาก
ตอนหน่ึงในรายงานขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตรในประเทศไทย ของเซอร ชาลส ดารวิน 
ในฐานะผูแทนยูเนสโก (Report of Sir Charles Darwin on Thailand, 1954) ที่วา  

“..ขาพเจามีความมุงหวังอยางแรงกลาที่จะเสนอใหสถาบันการศึกษาตาง ๆ ที่ต้ังอยู
ในบางกอก ซึ่งใชคํานําหนาช่ือสถาบันวา “มหาวิทยาลัย (university)” รวมกันเปนสถาบันการศึกษาเดียว 
โดยอาจใชช่ือวามหาวิทยาลัยบางกอก (University of Bangkok)  สถาบันการศึกษาตาง ๆ ที่กลาวถึง
น้ันไดแก (๑) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (Chulalongkorn University) (๒) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
(Agricultural University) (๓) มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร (Medical University) (๔) มหาวิทยาลัย
วิชาธรรมศาสตร และการ เมื อง  (University of Moral Science and Jurisprudence)  แล ะ  
(๕) มหาวิทยาลัยศิลปากร (University of Fine Arts)๙๐ ซึ่งลําพังเพียงการต้ังช่ือสถาบันการศึกษา
เหลาน้ีก็เพียงพอที่จะแสดงใหเห็นไดแลววา คําวา “มหาวิทยาลัย” ในประเทศไทยน้ันถูกใชในคนละ
ความหมายกับประเทศอื่น ๆ โดยสิ้นเชิง  จริงอยูที่เจาของภาษายอมมีสิทธิกําหนดใหคําในภาษาของ
ตนมีความหมายอยางไรก็ ได  และประเทศไทยยอมมีสิท ธิกําหนดความหมายของคําว า 
“มหาวิทยาลัย” ใหเปนไปตามที่ปรากฏอยู แตภาษาไทยคําวา “มหาวิทยาลัย” ควรจะแปลเปน
ภาษาอังกฤษวา “College” หาใช “University” ไม  แตมันมิไดเปนไปเชนน้ัน กลาวคือมีการ
แปลภาษาไทยคําวา “มหาวิทยาลัย” เปนภาษาอังกฤษวา “University” และถือเปนโชครายที่การ
แปลดังกลาวน้ันทําใหตางชาติเขาใจวาสถาบันการศึกษาในประเทศไทยที่ใชคํานําหนาวามหาวิทยาลัย
น้ันเทียบเทาไดกับมหาวิทยาลัยของประเทศอื่น ๆ  ทั้งที่เห็นไดชัดวาบางสถาบันน้ันไมใชมหาวิทยาลัย
ในความหมายที่ใชกันโดยทั่วไป หากแตมีลักษณะเปน “วิทยาลัย (College)” ในความหมายของ
ประเทศอื่น ๆ หรือบางสถาบันควรเรียกวา “โรงเรียน (School)” เสียดวยซ้ํา และการที่มหาวิทยาลัย

                                                                                                                                       
ของหลักสูตร (๒) คุณสมบัติของผูเขาศึกษา (๓) ระยะเวลาการศึกษาขั้นต่ํา (๔) คุณวุฒิที่ไดรับเม่ือสําเร็จการศึกษา 
และ (๕) คุณสมบัติของผูสอน (โปรดดู International Standard Classification of Education ISCED 2011 
พารากราฟที ่๒๒๔ ถึง ๒๓๑ เปรียบเทียบกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘). 

๙๐ มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตรและการเมือง (ปจจุบันคือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร)  
เกิดจากการยกฐานะโรงเรียนกฎหมายขึ้นเปนมหาวิทยาลัยและรับโอนคณะนิติศาสตรและรัฐศาสตรของจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัยมาขึ้นตอมหาวิทยาลัย เชนเดียวกับมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร (ปจจุบันคือมหาวิทยาลัยมหิดล)  
ที่จัดตั้งขึ้นโดยแยกกิจการดานแพทยศาสตรของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยออกมาจัดตั้งเปนมหาวิทยาลัยใหม ในขณะ
ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรและมหาวิทยาลัยศิลปากรจัดตั้งขึ้นตามนโยบายของรัฐบาลที่ตองการใหมีการสงเสริม
วิชาการและวิชาชีพดานการเกษตรและศิลปวัฒนธรรมเปนการเฉพาะ จะเห็นไดวาสถาบันการศึกษาทั้งส่ีแหงเนน
สาขาวิชาเฉพาะทางและตั้งชื่อสถาบันตามสาขาวิชาน้ัน ๆ (โปรดดู วิจิตร ศรีสอาน, หลักการอุดมศึกษา, กรุงเทพฯ : 
สํานักพิมพวัฒนาพาณิช จํากัด, ๒๕๑๘, น. ๒๔-๒๕). 



๒๔ 
 
บางแหงของไทยมิไดมีสถานะเทาเทียมกับมหาวิทยาลัยของตางประเทศ ยอมจะสงผลกระทบตอความ
นาเช่ือถือของสถาบันอุดมศึกษาของไทยทั้งระบบอยางหลีกเลี่ยงไมได..๙๑ 

ในบรรดาสถาบันการศึกษาทั้งหาแหงน้ัน มีเพียงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยเทาน้ัน 
ที่สามารถเทียบเคียงไดกับมหาวิทยาลัยในประเทศอื่น ๆ ทั้งน้ี เน่ืองจากหลักสูตรการศึกษาของ
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยซึ่งมีทั้งคณะอักษรศาสตรและครุศาสตร คณะวิทยาศาสตร และคณะ
วิศวกรรมศาสตร ในขณะที่มหาวิทยาลัยอื่น ๆ น้ัน แมจะมีมาตรฐานที่ดีในสาขาวิชาที่สอนก็ตาม  
แตดวยความจํากัดในสาขาวิชาที่สอนน้ันเองที่ทําใหสถาบันการศึกษาเหลาน้ันไมสามารถใชคําวา
มหาวิทยาลัยได๙๒ คําวา “มหาวิทยาลัย” มีนัยยะถึงสาขาการศึกษาที่หลากหลายอยางย่ิง และไมมี
ประเทศใดยอมรับใหมีมหาวิทยาลัยที่สอนเพียงสาขาวิชาใดสาขาวิชาหน่ึง อยางเชน หลักสูตร 
ดานการเกษตร และต้ังช่ือสถาบันวามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ซึ่งช่ือที่เหมาะสมควรจะเปนวิทยาลัย
เกษตรศาสตรเสียมากกวา..”๙๓ 

จากขอเสนอแนะดังกลาวทําใหเห็นไดวา ความแตกตางในเชิงเน้ือหาระหวาง
มหาวิทยาลัยกับวิทยาลัยคือขอบเขตของสาขาวิชาที่เปดสอน (field of study) สถาบันอุดมศึกษาที่ใช
คํานําหนาช่ือวามหาวิทยาลัยจะตองมีสาขาวิชาที่หลากหลาย ในขณะที่สถาบันอุดมศึกษาที่เปน
วิทยาลัยโดยทั่วไปจะเปดสอนในบางสาขาวิชาหรือสาขาวิชาดานใดดานหน่ึงเทาน้ัน  ทั้งน้ี หลักการ
พิจารณาวาสถาบันอุดมศึกษาควรใชคํานําหนาช่ืออยางไรน้ันปรากฏใหเห็นอยูในกฎกระทรวงกําหนด
ลักษณะของมหาวิทยาลัย สถาบัน และวิทยาลัยของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๙ ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึ่งกําหนดใหมหาวิทยาลัยตองให
การศึกษา และสงเสริมวิชาการและวิชาชีพช้ันสูงหลายสาขาวิชา หรือหลายกลุมสาขาวิชา๙๔  
(ขอ ๑ (๑)) สวนสถาบันตองใหการศึกษา และสงเสริมวิชาการและวิชาชีพช้ันสูง ซึ่งเนนการสอน 
ในสาขาวิชาใดหรือกลุมสาขาวิชาใดโดยเฉพาะ (ขอ ๒ (๑)) ในขณะที่วิทยาลัยตองใหการศึกษา 
และสงเสริมวิชาการและวิชาชีพช้ันสูงในบางสาขาวิชา (ขอ ๓ (๑)) จากบทบัญญัติดังกลาวจะเห็นไดวา 
ความแตกตางระหวางมหาวิทยาลัยกับสถาบันหรือวิทยาลัยจะอยูที่ความหลากหลายของสาขาวิชา 
ที่สอน ในขณะที่ตามแตกตางระหวางสถาบันกับวิทยาลัยจะอยูที่ความเช่ียวชาญเฉพาะทาง ซึ่งสถาบัน
จะเนนไปที่สาขาวิชาหรือกลุมสาขาวิชาใดโดยเฉพาะ สวนวิทยาลัยจะมีการเปดสอนในบางสาขาวิชา 
โดยไมไดเนนไปที่สาขาวิชาใดสาขาวิชาหน่ึง 

๒.๒.๒ พิจารณาจากรูปแบบการบริหารและการจัดการสถาบันอุดมศึกษา 

                                                
๙๑ UNESCO, Report of Sir Charles Darwin on Thailand (second part : universities), 

p. 8-9. 
๙๒ UNESCO, Report of Sir Charles Darwin on Thailand (second part : universities), 

p. 9-10. 
๙๓ UNESCO,  Report of Sir Charles Darwin on Thailand (first part : universities) ,  

p. 15. 
๙๔ ป ร ะ เภ ทของสาข า วิช าและก ลุ ม ส าข า วิ ชาต า ง  ๆ  ส ามาร ถดู ได จ ากปร ะกาศ

กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑการกําหนดชื่อปริญญา พ.ศ. ๒๕๔๙ ตัวอยางเชน ปริญญาศิลปศาสตร 
ประกอบไปดวยกลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและกลุมสาขาวิชาสังคมศาสตร โดยกลุมวิชามนุษยศาสตรประกอบไป
ดวยสาขาวิชาปรัชญา ศาสนา เทววิทยา สาขาวิชาภาษา วรรณคดี สาขาวิชาประวัติศาสตร โบราณคดี และ
สาขาวิชาศิลปะ วัฒนธรรม 



๒๕ 
 

ในอดีต การจัดการศึกษาโดยเฉพาะอยางย่ิงการศึกษาระดับอุดมศึกษาน้ัน เปนเรื่อง
ที่รัฐจัดทําเพียงฝายเดียว และบริหารจัดการในรูปแบบราชการมาโดยตลอด๙๕ จนกระทั่งการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาเปนที่ตองการมากข้ึนทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ ในเชิงปริมาณน้ัน นอกจาก
ภาครัฐเองที่มีการขยายการศึกษาระดับอุดมศึกษาออกไปยังภูมิภาคตาง ๆ รวมไปถึงการยกระดับ
สถาบันการศึกษาตาง ๆ ใหเปนวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยแลว รัฐยังไดเปดโอกาสใหเอกชนเขามา 
มีสวนรวมในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาดวย ในเชิงคุณภาพ มีความพยายามที่จะให
สถาบันอุดมศึกษาดําเนินการบนพื้นฐานของเสรีภาพทางวิชาการและความเปนอิสระ โดยการผลักดัน
ใหสถาบันอุดมศึกษาของรัฐหลุดพนจากการบริหารจัดการในระบบราชการหรืออยางนอยใหมีความ
เปนราชการนอยที่สุด การตอบสนองความตองการดังที่กลาวมาบังเกิดผลตอการบริหารจัดการ
สถาบันอุดมศึกษาอยางเปนรูปธรรมตอเน่ืองมาจนถึงปจจุบัน โดยพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 
พ.ศ. ๒๕๔๒ กําหนดใหเอกชนสามารถจัดการศึกษาไดทุกระดับ สถานศึกษาของเอกชนที่จัด
การศึกษาระดับปริญญาสามารถบริหารจัดการไดโดยอิสระ ภายใตหลักเกณฑการประเมินคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษา และในสวนของภาครัฐน้ัน ไดรับรองสิทธิใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
มีสิทธิจัดการศึกษาไดทุกระดับ และกําหนดใหสถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษาระดับปริญญาอาจจัด
ในรูปของสวนราชการหรือเปนหนวยงานในกํากับของรัฐ ดําเนินกิจการไดโดยอิสระ สามารถพัฒนา
ระบบบริหาร และการจัดการที่เปนของตนเอง มีความคลองตัว มีเสรีภาพทางวิชาการ และอยูภายใต
การกํากับดูแลของสภาสถานศึกษา ตามกฎหมายวาดวยการจัดต้ังสถานศึกษาน้ัน ๆ 

เมื่อพิจารณาจากรูปแบบการบริหารและการจัดการสถาบันอุดมศึกษาดังที่ไดกลาวมา 
สามารถแบงประเภทสถาบันอุดมศึกษาไดดังน้ี 

(๑) สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ แบงออกไดเปนสถาบันอุดมศึกษาที่เปนสวนราชการ 
และสถาบันอุดมศึกษาที่เปนหนวยงานในกํากับของรัฐ  

(๑.๑) สถาบันอุดมศึกษาท่ีเปนสวนราชการ ทั้งที่อยูในสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา๙๖ และในสังกัดหนวยงานอื่น สถาบันอุดมศึกษาเหลาน้ีจะอยูภายใตการ

                                                
๙๕ จะมีขอยกเวน คือ การจัดตั้งมหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตรและการเมืองตามพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตรและการเมือง พุทธศักราช ๒๔๗๖ ซ่ึงกําหนดใหมหาวิทยาลัยเปนนิติบุคคล  
มีความเปนอิสระอยูภายนอกระบบราชการ มีคณะกรรมการทําหนาที่ควบคุมดูแล (ในลักษณะเดียวกับ 
สภามหาวิทยาลัยในปจจุบัน) ไมอยูในสายการบังคับบัญชาของกระทรวงธรรมการ มีความเปนอิสระทางการเงิน  
รายไดที่จะไดรับจากรัฐบาลจะอยูในรูปเงินอุดหนุน มีการบริหารรายไดในลักษณะ “กองทุนคงยอดเงินตน 
(endowment fund)” บุคลากรที่ปฏิบัติในมหาวิทยาลัยมีสถานะเปนพนักงานของมหาวิทยาลัยที่ไมใชขาราชการ 
(โปรดดู ปฐม มณีโรจน , “วิวัฒนาการและความเปนอิสระของการจัดการอุดมศึกษาไทย”, ใน กมลพรรณ  
แสงมหาชัย (บรรณาธิการ), อํานาจอิสระของการบริหารมหาวิทยาลัยไทย, กรุงเทพฯ : หางหุนสวนจํากัด  
ภาพพิมพ, ๒๕๔๕, น. ๔๒-๔๓ และอมรวิชช นาครทรรพ, ทศวรรษแรกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี : 
มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐบาลแหงแรกของประเทศไทย, นครราชสีมา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 
๒๕๔๘, น. ๑๓-๑๖)  ดังน้ัน การที่ตําราบางเลมอางวาสถาบันอุดมศึกษาในกํากับของรัฐแหงแรกคือมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. ๒๕๓๓ น้ัน จึงไมนาจะถูกตองนัก 

๙๖ ปจจุบันยังคงมีกฎหมายจัดตั้งมหาวิทยาลัยที่ เปนสวนราชการบางฉบับที่ กําหนดให
มหาวิทยาลัยเปนสวนราชการในสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย แตโดยผลของบทเฉพาะกาลตามพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ ซ่ึงกําหนดใหโอนอํานาจหนาที่ของทบวงมหาวิทยาลัยไปเปนของ



๒๖ 
 
ควบคุมบังคับบัญชาของหนวยงานตนสังกัด และโดยผลของการเปนสวนราชการจึงทําให
สถาบันอุดมศึกษาเหลาน้ีมีรูปแบบการบริหารและการจัดการอยางหนวยงานราชการทั่วไป เวนเสยีแต
จะมีกฎหมายกําหนดไวเปนอยางอื่นซึ่งโดยสวนมากแลวกฎหมายเหลาน้ันจะมีวัตถุประสงคเพื่อให
สถาบันอุดมศึกษาที่เปนสวนราชการมีความเปนอิสระหรือเพื่อใหสามารถปฏิบัติภารกิจดานการ
อุดมศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ อยางเชน พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ที่วาง
หลักใหการตัดสินใจในกิจการภายในของสถาบันอุดมศึกษาเปนอํานาจของสภาสถาบันอุดมศึกษา 
(มาตรา ๓๖ วรรคสอง) วางหลักใหสถาบันอุดมศึกษามีความเปนอิสระทางการเงิน สามารถจัดหา
ผลประโยชนจากทรัพยสินที่อยูในความครอบครอง มีอํานาจในการจัดเก็บผลประโยชนโดยไมถือเปน
รายไดที่ตองสงคืนคลังตามกฎหมายวาดวยเงินคงคลังและกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ  
(มาตรา ๕๙) หรือบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสถาบันอุดมศึกษาที่เปนสวนราชการซึ่งมีสถานะเปน
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา๙๗น้ัน พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน 
ในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ กําหนดใหสถาบันอุดมศึกษาที่เปนสวนราชการมีอิสระในการ
บริหารงานบุคคลในระดับหน่ึง อยางเชนการกําหนดขอบังคับวาดวยการบริหารงานบุคคลน้ัน 
คณะกรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) จะมีอํานาจเพียงกําหนดกรอบ
มาตรฐานในเรื่องดังกลาวเทาน้ัน โดยสภาสถาบันอุดมศึกษาจะเปนผูมีอํานาจกําหนดขอบังคับให
สอดคลองกับมาตรฐานที่ ก.พ.อ. กําหนด  

สถาบันอุดมศึกษาที่เปนสวนราชการในปจจุบันมีดังน้ี 
๑. สถาบันอุดมศึกษาท่ีมีสถานะเปนสวนราชการในสังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดแก มหาวิทยาลัยที่มีสถานะเปนสวนราชการในสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาตามพระราชบัญญัติจัดต้ังมหาวิทยาลัยตาง ๆ๙๘ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗๙๙ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตาม
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘๑๐๐ สถาบันอุดมศึกษาประเภทอื่น 
                                                                                                                                       
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ดังน้ัน จึงตองถือวามหาวิทยาลัยดังกลาวเปนสวนราชการในสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

๙๗ คณะรัฐมนตรีไดมีมติเม่ือวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๔๑ เก่ียวกับมาตรการปรับขนาดกําลังคน
ภาครัฐ ไมใหสวนราชการเพิ่มอัตราใหมตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๔๑ และมติคณะรัฐมนตรีเ ม่ือวันที่ ๒๕ 
พฤษภาคม ๒๕๔๒ วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๔๒ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๔๒ และวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๔๓ เห็นชอบ
หลักการแผนปฏิบัติการในการดําเนินการปรับเปล่ียนเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ รวมทั้งอนุมัติหลักการให
มหาวิทยาลัยของรัฐจางลูกจางในลักษณะการจางพิเศษที่มีวาระการจางที่กําหนดเวลาชัดเจนแทนการบรรจุ
ขาราชการใหม เพื่อรองรับการปรับเปล่ียนสถานภาพไปเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ  ดังน้ัน ในปจจุบันจึงไมมี
การบรรจุขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาเพิ่มเติมแลว 

๙๘ เชน มาตรา ๔ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนครพนม พ.ศ. ๒๕๔๘ บัญญัติให
มหาวิทยาลัยนครพนมเปนนิติบุคคล และเปนสวนราชการตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณในสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา  

๙๙ มาตรา ๔ วรรคสาม แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ บัญญัติให
มหาวิทยาลัยราชภัฏแตละแหงเปนนิติบุคคลและเปนสวนราชการตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณในสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

๑๐๐ มาตรา ๕ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ 
บัญญัตใิหมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแตละแหงตามวรรคหน่ึงเปนนิติบุคคลและเปนสวนราชการตามกฎหมาย
วาดวยวิธีการงบประมาณในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 



๒๗ 
 
ที่มีกฎหมายจัดต้ังกําหนดใหเปนสวนราชการในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา๑๐๑ 
วิทยาลัยชุมชนตามกฎกระทรวงวาดวยการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาตํ่ากวาปริญญารูปแบบ
วิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๒๕๔๖๑๐๒ 

๒. สถาบันอุดมศึกษาท่ีมีสถานะเปนสวนราชการในสังกัดหนวยงานอ่ืน 
สถาบันอุดมศึกษาประเภทน้ีจะจัดการสอนในหลักสูตรเฉพาะดาน๑๐๓ ตามศักยภาพและความพรอม
ดานทรัพยากรของหนวยงานตนสังกัด อยางเชน โรงเรียนนายรอยตํารวจตามพระราชบัญญัติโรงเรียน
นายรอยตํารวจ พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งเปนสวนราชการในสังกัดสํานักงานตํารวจแหงชาติ โรงเรียนนายรอย
พระจุลจอมเกลา โรงเรียนนายเรือ โรงเรียนนายเรืออากาศ โรงเรียนแผนที่ โรงเรียนเสนาธิการ
ทหารบก โรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ และโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ ตามพระราชบัญญัติ
กําหนดวิทยฐานะผูสําเร็จวิชาการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ ซึ่งเปนสวนราชการในกระกรวงกลาโหม 
ตามพระราชกฤษฎีกาแบงสวนราชการและกําหนดหนาที่ของสวนราชการในกระทรวงกลาโหม 
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปตามพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่งเปน 
สวนราชการในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม สถาบันการพลศึกษาตามพระราชบัญญัติสถาบันการพลศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งเปนสวนราชการในสังกัดกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา เปนตน 

(๑.๒) สถาบันอุดมศึกษาท่ีเปนหนวยงานในกํากับของรัฐ ประสิทธิภาพของ
สถาบันอุดมศึกษา โดยเฉพาะอยางย่ิงสถาบันอุดมศึกษาที่อยูในระบบราชการ (bureaucratic)  
หรือถูกควบคุมโดยรัฐบาล เปนหน่ึงในประเด็นที่ถูกต้ังคําถามมากที่สุดในกระบวนการปฏิรูประบบ
การศึกษาของหลายประเทศ การปฏิรูปดังกลาวต้ังอยูบนสมมติฐานที่วาหนวยงานของรัฐที่บริหาร 
ในระบบราชการไรประสิทธิภาพและเต็มไปดวยการทุจริต และเปนอุปสรรคสําคัญตอการพัฒนาการ
อุดมศึกษา ประสิทธิภาพและคุณภาพของการอุดมศึกษาจะเพิ่มข้ึนถาลดการวางกฎเกณฑและการ

                                                
๑๐๑ ไดแก สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรตามพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร

ศาสตร พ.ศ. ๒๕๐๙ และสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันตามพระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน พ.ศ. ๒๕๔๗ 
๑๐๒ ขอ ๒ วรรคสอง แหงกฎกระทรวงวาดวยการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาต่ํากวาปริญญา

รูปแบบวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๒๕๔๖ กําหนดใหวิทยาลัยชุมชนแตละแหงเปนสวนราชการในสํานักบริหารงาน
วิทยาลัยชุมชน สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 

๑๐๓ คําวา “หลักสูตรเฉพาะดาน” มีความหมายกวางกวา “หลักสูตรเฉพาะทาง” ตามมาตรา ๒๑ 
แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ “หลักสูตรเฉพาะทาง” คือการศึกษาที่มีลักษณะเปนการเฉพาะ
เพื่อมุงเนนใหเกิดการเรียนรูในดานใดดานหน่ึง ตามความตองการและความชํานาญของกระทรวง ทบวง กรม 
รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานอ่ืนของรัฐ อยางเชน หลักสูตรการศึกษาวิชาการทหารในโรงเรียนนายรอย 
พระจุลจอมเกลา โรงเรียนนายเรือ และโรงเรียนนายเรืออากาศ ตามพระราชบัญญัติกําหนดวิทยฐานะผูสําเร็จ
วิชาการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ (บันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การรับบุคคลพลเรือนเขาศึกษาใน
โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลาโรงเรียนนายเรือ และโรงเรียนนายเรืออากาศ (เรื่องเสร็จที่ ๗๔/๒๕๕๕))  
ในขณะที่การจัดการศึกษาในวิทยาลัยนาฏศิลป (ปจจุบันมีสถานะเปนวิทยาลัยในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป)  
แมจะเปนการจัดการศึกษาที่มุงใหเกิดการเรียนรูเฉพาะดานนาฏศิลป ดุริยางคศิลป และคีตศิลป ตามความชํานาญ
ของกรมศิลปากรก็ตาม แตก็มิใชเปนการจัดการศึกษาเพื่อผลิตบุคลากรตามความตองการของหนวยงานน้ัน  
จึงมิใชเปนการจัดการศึกษาเฉพาะทางตามนัยมาตรา ๒๑ (บันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง  
หารือปญหาในการตีความบทบัญญัติในมาตรา ๒๑ แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาต ิพ.ศ. ๒๕๔๒ (เรื่องเสร็จที่ 
๒๔๔/๒๕๔๔)) 



๒๘ 
 
ควบคุมจากรัฐใหนอยลง๑๐๔ ประเทศไทยก็เชนเดียวกัน มีความพยายามมาแตอดีตที่จะจัดให
สถาบันอุดมศึกษาดําเนินงานบนพื้นฐานของความเปนอิสระและมีเสรีภาพทางวิชาการ ดวยการให
มหาวิทยาลัยมีระบบบริหารที่อิสระ ไมเปนสวนหน่ึงของระบบราชการ แตคงฐานะเปนหนวยงานของ
รัฐเพื่อสามารถรับการสนับสนุนทางการเงินจากรัฐได โดยมีรูปแบบและโครงสรางการบริหาร 
ที่เหมาะสมกับลักษณะของงานสถาบันอุดมศึกษาอยางแทจริง๑๐๕ ความพยายามดังกลาวสําเร็จ 
อยางเปนรูปธรรมดวยการประกาศใชพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. ๒๕๓๓  
การจัดต้ังมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีตามพระราชบัญญัติดังกลาวนอกจากจะเปนตัวอยางที่ช้ีนํา
แนวทางการบริหารและการจัดการรูปแบบใหมใหแกสถาบันอุดมศึกษาไทยในยุคตอมาแลว  
ยังมีผลเปนการยอมรับรูปแบบใหมในการจัดแบงองคกรที่ใชอํานาจมหาชนอยางชัดเจนอีกดวย 
รูปแบบการจัดองคกรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีไดกลายเปนตัวแบบในการแบงประเภท
สําหรับการจัดองคกรในภาครัฐข้ึนใหมอยางชัดเจน โดยเปนการริเริ่มแยกองคกรประเภทใหม 
ใหเกิดข้ึนเปนองคกรประเภทที่ ๓ ตางหากไปจากการจัดองคกรในรูปของสวนราชการและรัฐวิสาหกิจ
ที่มีมาแตเดิม ซึ่งในขณะน้ันมีการเรียกองคกรลักษณะน้ีในทางวิชาการวา “องคการมหาชนอิสระ”๑๐๖ 
และตอมาไดมีการรับรององคกรลักษณะน้ีอยางเปนทางการโดยพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 
พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยใชคําวา “สถาบันอุดมศึกษาในกํากับของรัฐ”๑๐๗ 

สถาบันอุดมศึกษาในกํากับของรัฐมีความแตกตางจากสถาบันอุดมศึกษาที่เปน
สวนราชการ ดังตอไปน้ี๑๐๘ 

(๑) สถานะของสถาบันอุดมศึกษา สถาบันอุดมศึกษาในกํากับของรัฐไมเปน
สวนราชการ และไมเปนรัฐวิสาหกิจ แตมีสถานะเปนหนวยงานของรัฐที่เปนนิติบุคคลอยูในการกํากับ
ดูแลของรัฐมนตรี  ดังน้ัน สถาบันอุดมศึกษาในกํากับของรัฐจะอยูในการกํากับดูแลเพียง ๒ ระดับ
เทาน้ัน คือรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี โดยจะกํากับในเชิงนโยบาย งบประมาณ และติดตามตรวจสอบ
ใหการดําเนินกิจการเปนไปตามวัตถุประสงคและมาตรฐานการศึกษา โดยมีหนวยงานของรัฐ  
เชน สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือสํานักงบประมาณ มีหนาที่ชวยรัฐมนตรีและ

                                                
๑๐๔ Sombat Rungratsamee, A Comparative Analysis of Academic Staff’s Academic 

Performance between Autonomous and Public Universities in Thailand, Journal of International 
Development and Cooperation, Vol.10 No.2, 2004, p. 67. 

๑๐๕ วิจิตร ศรีสอาน, หลักการอุดมศึกษา, กรุงเทพฯ : สํานักพิมพวัฒนาพาณิช จํากัด, ๒๕๑๘, 
น. ๕๕-๕๖. 

๑๐๖ สุรพล นิติไกรพจน, “มหาวิทยาลัยไทยในรูปองคกรมหาชนอิสระ : กรณีตัวอยางของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี”, ใน รวมบทความทางวิชาการเนื่องในโอกาสครบรอบ ๘๐ ป ศาสตราจารย 
ไพโรจน ชัยนาม, กรุงเทพฯ : คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, ๒๕๓๕, น. ๔๓๑ และ ๔๔๗. 

๑๐๗ มีขอสังเกตวา ในปเดียวกันน้ันเอง ไดมีการประกาศใชพระราชบัญญัติองคการมหาชน  
พ.ศ. ๒๕๔๒ รับรองรูปแบบของ “องคการมหาชน” อยางเปนทางการ แตโครงสรางการบริหารและการจัดการ
ระหวางองคการมหาชนตามพระราชบัญญัติองคการมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒ กับสถาบันอุดมศึกษาในกํากับของรัฐตาม
พระราชบัญญัติจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาตาง ๆ น้ัน มีความแตกตางกันอยูบาง โดยเฉพาะอยางยิ่งในเรื่องความเปน
อิสระ ในทางตําราจึงไมเรียกสถาบันอุดมศึกษาในกํากับของรัฐวาองคการมหาชน เพราะจะสับสนกับองคการมหาชน
ที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติองคการมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒ 

๑๐๘ รายละเอียดโปรดดู วิจิตร ศรีสอาน, มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐในทัศนะ ศาสตราจารย 
ดร.วิจิตร ศรีสอาน, กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ, ๒๕๕๒, น. ๓๓-๔๙. 



๒๙ 
 
คณะรัฐมนตรีในการกํากับดูแลสถาบันอุดมศึกษาในกํากับของรัฐแตไมไดเปนผูบังคับบัญชาหรือ 
ผูกํากับดูแลสถาบันอุดมศึกษาในกํากับของรัฐโดยตรง 

(๒) สถานะของบุคลากร บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาที่เปนสวนราชการ 
จะมีสถานะเปนขาราชการ และอยูภายใตองคกรบริหารงานบุคคลของราชการตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗๑๐๙ ในขณะที่สถาบันอุดมศึกษา 
ในกํากับของรัฐจะไมบริหารงานบุคคลในระบบราชการ แตจะเนนการบริหารงานบุคคลที่สามารถ
ดึงดูดบุคลากรที่มีความสามารถเขามางานงาน โดยมุงสงเสริมใหบุคลากรไดใชความรูความสามารถ
และใหไดเงินเดือนและผลประโยชนตอบแทนที่สูงพอ ในขณะเดียวกันก็มุงขจัดผูที่ไมเหมาะสม  
เปนการบริหารงานบุคคลที่ยึดหลัก “เขายาก ออกงาย”๑๑๐ ผูปฏิบัติงานในสถาบันอุดมศึกษาในกํากับ
ของรัฐจึงมีสถานะเปน “พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา”๑๑๑ โดยสภาของสถาบันน้ัน ๆ เองจะเปนผูมี
อํานาจออกขอบังคับวาดวยการบริหารงานบุคคลของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา รวมไปถึง 
การกําหนดเงินเดือนและคาจาง สิทธิประโยชน สวัสดิการ และการประเมินประสิทธิภาพพนักงาน 
ในสถาบันอุดมศึกษา 

(๓) การอุดหนุนจากรัฐบาล เมื่อสถาบันอุดมศึกษาในกํากับของรัฐเปน
หนวยงานของรัฐ จึงยังคงไดรับการจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลเชนเดียวกับสถาบันอุดมศึกษาทีเ่ปน
สวนราชการ แตจะมีความแตกตางคือ สถาบันอุดมศึกษาที่เปนสวนราชการจะไดรับการจัดสรรเงิน
โดยแบงเปนรายการที่มีรายละเอียด จึงตองใชจายเงินงบประมาณตามรายการและรายละเอยีดทีไ่ดรบั
การจัดสรร และหากใชจายไมหมดจะตองสงคืนกระทรวงการคลัง ในขณะที่สถาบันอุดมศึกษา 
ในกํากับของรัฐจะไดรับการจัดสรรงบประมาณในลักษณะของเงินอุดหนุนทั่วไป โดยเงินอุดหนุนน้ี 
ถือเปนรายไดของสถาบันอุดมศึกษาที่จะนํามารวมกับรายไดอื่นแลวนําเสนอจัดสรรเปนงบประมาณ
คาใชจายตอสภาสถาบันอุดมศึกษาน้ัน ๆ ซึ่งการใชจายจะเปนไปตามระเบียบขอบังคับทางการเงิน
และทรัพยสินที่สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนด และเมื่อถือเปนรายไดของสถาบันอุดมศึกษาแลว 
หากมีคงเหลือจากการใชจายก็ไมตองสงคืนกระทรวงการคลัง 

(๔) ความคลองตัว หลักคิดในการใหความเปนอิสระแกสถาบันอุดมศึกษาคือ 
การกระจายอํานาจจากสวนกลางในเรื่องที่จําเปนตอการบริหารกิจการของสถาบันอุดมศึกษามาใหแก
สภาสถาบันอุดมศึกษาใหมากที่สุด ซึ่งสภาสถาบันอุดมศึกษาทั้งที่เปนสวนราชการและในกํากับของรัฐ
ตางก็ไดรับการกระจายอํานาจจากสวนกลางเหมือนกัน แตจะแตกตางกันในเรื่องของระดับความ
คลองตัวที่สถาบันอุดมศึกษาในกํากับของรัฐจะมีมากกวา อยางเชนในเรื่องของการบริหารงานบุคคล

                                                
๑๐๙ อยางไรก็ดี พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๒) 

พ.ศ. ๒๕๕๑ ไดเพิ่มหมวดที่วาดวยการบริหารงานบุคคลของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ซ่ึงสถาบันอุดมศึกษาจะมี
อิสระในการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษามากกวาขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
และในปจจุบันสถาบันอุดมศึกษาโดยสวนมากจะมีสัดสวนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษามากกวาขาราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา 

๑๑๐ อมรวิชช นาครทรรพ, ทศวรรษแรกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี : มหาวิทยาลัย 
ในกํากับของรัฐบาลแหงแรกของประเทศไทย, นครราชสีมา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, ๒๕๔๘, น. ๕๓. 

๑๑๑ จะมีกรณียกเวนคือ สถาบันอุดมศึกษาที่เปล่ียนสถานะจากการเปนสวนราชการมาเปน
สถาบัน อุดมศึกษาในกํา กับของรั ฐ  ซ่ึ งจะ มีบุคลากรบางส วนที่ ยั งคงสถานะ เปนข าร าชการพลเรื อน 
ในสถาบันอุดมศึกษาอยู 



๓๐ 
 
และการบริหารงบประมาณที่ไดรับจัดสรรจากรัฐบาลดังที่ไดกลาวไปแลว หรือความคลองตัวในเรื่อง
การหารายไดดวยการกูยืมหรือใหกูยืมเงิน ความคลองตัวในเรื่องการจัดต้ังสวนงาน เปนตน 

สถาบันอุดมศึกษาในกํากับของรัฐจะอยู ในกํ ากับของรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงศึกษาธิการเปนหลัก อันไดแก มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐตามพระราชบัญญัติจัดต้ัง
มหาวิทยาลยัตาง ๆ ทั้งที่เปนการจัดต้ังข้ึนใหมและเปนการเปลี่ยนรูปแบบมาจากมหาวิทยาลัยที่เปน
สวนราชการ มหาวิทยาลัยสงฆตามพระราชบัญญัติพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั 
พ.ศ. ๒๕๔๐ และพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย พ .ศ. ๒๕๔๐ หรือ
สถาบันอุดมศึกษาประเภทอื่น เชน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบังตาม
พระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง พ.ศ. ๒๕๕๑ และสถาบัน
ดนตรีกัลยาณิวัฒนาตามพระราชบัญญัติสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยปจจุบันมี
สถาบันอุดมศึกษาในกํากับของรัฐที่มิไดอยูในกํากับของรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการเพียงแหง
เดียว คือ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช พ.ศ. ๒๕๕๓ 
ซึ่งอยูในกํากับของผูวาราชการกรุงเทพมหานคร 

(๒) สถาบันอุดมศึกษาของเอกชน แตเดิมน้ัน การจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา
ดําเนินการโดยรัฐเพียงฝายเดียว เอกชนมีสวนเฉพาะการจัดการศึกษาระดับตํ่ากวาอุดมศึกษาเทาน้ัน 
จนกระทั่งในป พ.ศ. ๒๕๐๘ ไดมีกลุมเอกชนแสดงความตองการจะขยายโรงเรียนราษฎรประเภท
อาชีวศึกษาใหสามารถเปดสอนในระดับสูงกวามัธยมศึกษา โดยเสนอขอรัฐบาลอนุญาตใหเอกชนจดัต้ัง
สถาบันอุดมศึกษาได เหตุผลหลักของการเรียกรองดังกลาวคือ ความต่ืนตัวดานการศึกษาของ
ประชาชน ซึ่งมีความตองการที่จะศึกษาระดับสูงในจํานวนมากจนเกินกวาที่รัฐจะสามารถตอบสนอง
ไดทั้งหมด ทําใหผูที่มีฐานะดีแตไมสามารถเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐตองไปศึกษาตอ
ตางประเทศ เกิดผลเสียดานเศรษฐกิจเพราะทําใหเสียเงินออกนอกประเทศเปนจํานวนมาก  
สวนผูที่ฐานะไมดีก็จะอยูในสภาวะวางงาน กลาวคือไมสามารถเขาศึกษาระดับสูงในสถาบันอุดมศึกษา
ไดและไมสามารถทํางานในลักษณะที่มีความมั่นคงได  ดวยเหตุดังกลาว คณะรัฐมนตรีจึงมีมติให 
สภาการศึกษาแหงชาติดําเนินการแกไขกฎหมายที่เกี่ยวของ เพื่อเปดโอกาสใหเอกชนมีสวนในการจัด
การศึกษาระดับอุดมศึกษา เปนที่มาของพระราชบัญญัติวิทยาลัยเอกชน พ.ศ. ๒๕๑๒ และถือเปน 
ครั้งแรกในประวัติศาสตรการศึกษาของประเทศไทยที่ไดมีสถาบันอุดมศึกษาเอกชนข้ึน๑๑๒ 

ปจจุบัน พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ รับรองสิทธิในการจัด
การศึกษาระดับอุดมศึกษาของเอกชนเอาไว โดยบัญญัติใหสถานศึกษาเอกชนจัดการศึกษาไดทุกระดับ
และทุกประเภท (มาตรา ๔๕ วรรคหน่ึง) กลาวคือ เอกชนสามารถจัดการศึกษาทั้งในระดับการศึกษา
ข้ันพื้นฐานและระดับอุดมศึกษา และเลือกจัดไดทั้งประเภทการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ 
หรือการศึกษาตามอัธยาศัย ซึ่งเปนไปตามหลัก availability ที่รัฐจะตองไมผูกขาดการจัดการศึกษา 
แตในขณะเดียวกันรัฐก็มีหนาที่ตองควบคุมคุณภาพการจัดการศึกษาของเอกชนใหเปนไปตาม
มาตรฐานที่กําหนดไว พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ จึงบัญญัติใหสถาบันอุดมศึกษา
เอกชนอยูภายใตการกํากับติดตาม การประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาจากรัฐ  
และตองปฏิบั ติตามหลักเกณฑการประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเชนเดียวกับ

                                                
๑๑๒ วิจิตร ศรีสอาน, หลักการอุดมศึกษา, กรุงเทพฯ : สํานักพิมพวัฒนาพาณิช จํากัด, ๒๕๑๘, 

น. ๓๕-๓๘. 



๓๑ 
 
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ (มาตรา ๔๓) และเพื่อใหสถาบันอุดมศึกษาเอกชนสามารถปฏิบัติภารกิจ 
ไดอยางมีประสิทธิภาพ พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ก็ไดรับรองใหสถานศึกษาของ
เอกชนที่จัดการศึกษาระดับปริญญาดําเนินกิจการไดโดยอิสระ สามารถพัฒนาระบบบริหารและ 
การจัดการที่เปนของตนเอง มีความคลองตัว มีเสรีภาพทางวิชาการ และอยูภายใตการกํากับดูแลของ
สภาสถานศึกษา (มาตรา ๔๕ วรรคสาม) และไดรับการสนับสนุนในดานตาง ๆ จากรัฐ (มาตรา ๔๖)  
กฎหมายสําคัญอีกฉบับหน่ึงคือ พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๗ อันเปน
กฎหมายที่ปรับปรุงพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๒๒ เพื่อใหมีเน้ือหาสอดคลอง
กับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ เชน การบัญญัติใหคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ทําหนาที่เปนองคกรในการกํากับ ประสาน สงเสริม สนับสนุน และติดตามตรวจสอบการจัดการศึกษา
ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแทนที่คณะกรรมการสถาบันอุดมศึกษาเอกชน และโอนอํานาจ 
บางประการของคณะกรรมการสถาบันอุดมศึกษาเอกชนใหเปนของสภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
เพื่อความเปนอิสระของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน รวมไปถึงการเพิ่มบทบัญญัติวาดวยการอุดหนุนและ
สงเสริมจากภาครัฐ เปนตน  

การจัดต้ังสถาบันอุดมศึกษาเอกชนจะตองดําเนินการตามหลักเกณฑที่บัญญัติไวใน
พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๗ โดยเอกชนสามารถจัดต้ังสถาบันอุดมศึกษา 
ไดสามประเภทคือ มหาวิทยาลัย สถาบัน หรือวิทยาลัย (มาตรา ๙) ซึ่งแตละประเภทจะมีความ
แตกตางกันในเรื่องของขอบเขตสาขาวิชาที่เปดสอนตามที่กําหนดไวในกฎกระทรวงกําหนดลักษณะ
ของมหาวิทยาลัย สถาบัน และวิทยาลัยของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๙ และอาจแตกตาง
กันในเรื่องของขนาดที่ดินหรือทรัพยากรทางการศึกษา พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  
พ.ศ. ๒๕๔๗ ใหความสําคัญกับการใชคําวามหาวิทยาลัย สถาบัน หรือวิทยาลัย แลวแตกรณี  
เปนพิ เศษ กลาวคือ สถาบันอุดมศึกษาเอกชนจะตองใชคําดังกลาวนําหนาช่ือสถาบันเสมอ  
(มาตรา ๒๑) การใชคําดังกลาวโดยไมมีสิทธิและเพื่อใหผูอื่นเช่ือวาเปนสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
ถือเปนการกระทําความผิดและมีโทษปรับ (มาตรา ๒๒ ประกอบมาตรา ๑๐๙)๑๑๓ สถาบันอุดมศึกษา
เอกชนที่จะเปลี่ยนช่ือหรือเปลี่ยนประเภทจะตองดําเนินการตามกระบวนการที่กฎหมายบัญญัติและ
ตองประกาศในราชกิจจานุเบกษา (มาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๕) วัตถุประสงคของการควบคุมการใช
คํานําหนาช่ือสถาบันอุดมศึกษาเอกชนน้ันก็เพื่อใหเกิดความชัดเจนแกประชาชนวาสถานศึกษาใด 
มีสถานะเปนสถาบันอุดมศึกษาตามพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๗ หรือไม 
และเพื่อมิใหมีการแอบอางใช คําวามหาวิทยาลัย สถาบัน หรือวิทยาลัย มาทําใหประชาชน 
เกิดความเขาใจผิด 

เมื่อการจัดการอุดมศึกษาเปนบริการสาธารณะอยางหน่ึง พระราชบัญญัติ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงกําหนดมาตรการควบคุมเอกชนผูไดรับอนุญาตดําเนินการ
ทั้งในดานคุณภาพและความตอเน่ือง ตัวอยางเชน การประกันคุณภาพการศึกษาโดยระบบการรับรอง
วิทยาฐานะ (มาตรา ๕๔ วรรคสอง) การบังคับใหสถาบันอุดมศึกษาตองจัดสรรเงินเปนกองทุน
ประเภทตาง ๆ (มาตรา ๖๑) เพื่อเปนหลักประกันและเพื่อใหเกิดสภาพคลองในการจัดการศึกษา  
และบังคับใหผูรับใบอนุญาตเปนผูรับผิดชอบในการจัดหาเงินเพิ่มเติมในกรณีที่ไมมีเงินเพียงพอจะ
                                                

๑๑๓ ซ่ึงนาจะรวมไปถึงการใชคําใกลเคียงที่อาจส่ือความหมายใหเขาใจผิดได เชน การใชคําวา 
“มหาลัย” ซ่ึงใกลเคียงกับคําวา “มหาวิทยาลัย” (โปรดดู บันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง สถานภาพ
ของมหาลัยวังชีวิต (เรื่องเสร็จที่ ๖๘๓/๒๕๓๙)) 



๓๒ 
 
จัดสรรใหกองทุนประเภทตาง ๆ (มาตรา ๖๔) การกําหนดใหตองแจงเมื่อจะหยุดการสอนเกินกําหนด 
(มาตรา ๗๖) และการหยุดสอนเกินกวาสองเดือนติดตอกันถือเปนเหตุหน่ึงของการที่รัฐจะเขาควบคุม
การดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (มาตรา ๘๖ วรรคหน่ึง (๓)) การควบคุมสุขลักษณะหรือ
อนามัยของอาคารหรือสถานที่ต้ัง ความมั่นคง หรือเหตุอื่นใดที่อาจเปนภยันตรายแกนักศึกษา  
(มาตรา ๗๘) เปนตน 

๒.๒.๓ พิจารณาจากปจจัยอ่ืน ๆ นอกเหนือจากการพิจารณาคํานําหนาช่ือของ
สถาบันอุดมศึกษาหรือรูปแบบการบริหารและการจัดการสถาบันอุดมศึกษาแลว อาจแบงประเภทของ
สถาบันอุดมศึกษาโดยอาศัยลักษณะรวมบางประการ อยางเชน ระดับคุณวุฒิท่ีสถาบันอุดมศึกษา
สามารถจัดการศึกษาได ซึ่งโดยทั่วไปแลว สถาบันอุดมศึกษาไมวาจะของรัฐหรือเอกชนสามารถ
จัดการอุดมศึกษาไดทุกระดับ ทั้งระดับตํ่ากวาปริญญา (อนุปริญญา) หรือระดับปริญญา (ปริญญาตรี
และบัณฑิตศึกษา) แตมีสถาบันอุดมศึกษาบางประเภทที่มุงใหการศึกษาในระดับใดระดับหน่ึงเทาน้ัน 
เชน วิทยาลัยชุมชนตามกฎกระทรวงวาดวยการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาตํ่ากวาปริญญารูปแบบ
วิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๒๕๔๖๑๑๔ ซึ่งจัดการศึกษาเฉพาะระดับอุดมศึกษาตํ่ากวาปริญญา หรือสถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรตามพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร พ.ศ. ๒๕๐๙๑๑๕  
ซึ่งจัดการศึกษาเฉพาะระดับบัณฑิตศึกษา เปนตน 

ประเภทของสถาบันอุดมศึกษาอาจแบงไดจากลักษณะการเปดรับบุคคลเขารับ
การศึกษา กลาวคือ โดยปกติแลวรัฐจะมีพันธกรณีเพียงแคจัดใหการศึกษาระดับอุดมศึกษามีอยู
เทาน้ัน แตการที่ใครจะสามารถเขาศึกษาในระดับอุดมศึกษาน้ันเปนเรื่องของความสามารถที่อยูบน
พื้นฐานของหลักความเสมอภาค การจัดใหทุกคนสามารถเขาถึงการศึกษาระดับอุดมศึกษาเปนเรื่องที่
เกินกําลังความสามารถของรัฐ เพราะการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษามีคาใชจายสูงมาก  
ทั้งในเรื่องอาคาร หองสมุด เครื่องมือสื่อการสอนและการวิจัย และคณาจารยผูสอน  เมื่อจํานวน
นักศึกษาที่สามารถรับเขาศึกษาไดมีอยูจํากัด สถาบันอุดมศึกษาจึงตองกําหนดจํานวนนักศึกษา 
ที่สามารถรับไดโดยพิจารณาจากความพรอมและทรัพยากรทางการศึกษาของสถาบันน้ัน ๆ พรอมทั้ง
กําหนดระบบการรับเขาศึกษา (admission) ซึ่งโดยทั่วไปจะใชระบบการสอบคัดเลือก เพื่อความ 
เปนธรรมและเพื่อคัดเลือกบุคคลที่มีความเหมาะสมเขามาเปนนักศึกษา ความเปนจริงดังกลาวทําให 
มีประชาชนจํานวนมากไมสามารถเขาศึกษาตอในระดับอุดมศึกษาได จึงมีความพยายามจัดการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาในรูปแบบ “ตลาดวิชา” ทั้งกรณีของมหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตรและการเมือง  

                                                
๑๑๔ วิทยาลัยชุมชนเกิดขึ้นจากความคิดที่ตองการขยายโอกาสทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาไป

ยังภูมิภาคที่ขาดแคลนสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยเนนหลักสูตรการศึกษาที่สอดคลองกับความตองการของ
ชุมชนและเนนการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษา ตามหลักการศึกษาตลอดชีวิตสําหรับประชาชนและให
สังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษาที่กําหนดไวในมาตรา ๘ แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒  

๑๑๕ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรจัดตั้งขึ้นในยุคของการเรงรัดพัฒนาประเทศ ดวยความ
ประสงคจะสงเสริมการศึกษาระดับสูงในประเทศใหเอ้ือตอการพัฒนาประเทศโดยตรง โดยคณะรัฐมนตรีมีมติรับ
หลักการใหรวมสอนวิชารัฐประศาสนศาสตร การอบรมขาราชการ การสอนวิชาพัฒนาเศรษฐกิจ และการสอนวิชา
สถิติ และรวมการสอนวิชาบริหารวิสาหกิจเขาดวยกัน จนในที่สุดไดมีการตั้งสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 
(National Institute of Development Administration : NIDA)  ขึ้ น ในป  พ . ศ .  ๒๕๐๙ จั ด เปนสถาบั น
บัณฑิตศึกษาที่ทําหนาทีด่านการสอนการวิจัยคนควาในระดับที่สูงกวาปริญญาตร ี(โปรดดู วิจิตร ศรีสอาน, หลักการ
อุดมศึกษา, กรุงเทพฯ : สํานักพิมพวัฒนาพาณิช จํากัด, ๒๕๑๘, น. ๓๒-๓๓) 



๓๓ 
 
และมหาวิทยาลัยรามคําแหง๑๑๖ ซึ่งเปดรับนักศึกษาโดยไมมีการสอบคัดเลือกและไมบังคับใหเขาฟง
การบรรยาย แตรูปแบบตลาดวิชาดังกลาวก็ ยังคงจัดการศึกษาโดยอาศัยช้ันเรียนเปนหลัก  
แมในกฎหมายจะมิไดบังคับใหนักศึกษาตองเขาช้ันเรียนก็ตาม แตมหาวิทยาลัยมีหนาที่ตองจัดช้ันเรยีน
เอาไวให ทําใหในทายที่สุดก็ประสบปญหาดานสถานที่อาคารเรียนที่ไมเพียงพอตอจํานวนนักศึกษา 
ที่เพิ่มข้ึนทุกป  จึงมีความพยายามนําการศึกษา “ระบบเปด” มาใชในประเทศไทย โดยมิใชเพียงแค
เปดรับนักศึกษาโดยไมมีการสอบคัดเลือกเทาน้ัน แตจะอาศัยสื่อการสอนทางไกลเพื่อใหผูเรียนศึกษา
ไดด วยตนเองและไมจํ าเปนตองมาเขาช้ันเรียนตามปกติ เปนที่ มาของการจัดต้ังมหาวิทยาลัย 
สุโขทัยธรรมาธิราชตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ .ศ. ๒๕๒๑๑๑๗  
โดยมหาวิทยาลัยเปดการสอนในระดับปริญญาหรือประกาศนียบัตร ควบคูไปกับการเผยแพรความรู 
ใหประชาชนเพื่อสงเสริมการประกอบอาชีพโดยไมมุงปริญญาหรือประกาศนียบัตร การสอนจะใชสื่อ
การสอนทางไปรษณีย วิทยุกระจายเสียง และวิทยุโทรทัศน เพื่อใหผูเรียนศึกษาไดดวยตนเอง  
ไมจําเปนตองมาเขาช้ันเรียน และสามารถประกอบอาชีพไดตามปกติ หลักการของระบบเปดเชนน้ี
สามารถแกปญหาไดทั้งในเรื่องของจํานวนผูไมมีโอกาสศึกษาตอในระดับสูงและตนทุนในการจัด
การศึกษา รวมทั้งเปนการเปดโอกาสใหแกผูที่ตองการศึกษาหาความรูโดยไมมุงหวังปริญญาดวย๑๑๘ 

                                                
๑๑๖ พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยรามคําแหง พ.ศ. ๒๕๔๑  

มาตรา ๗  ใหมหาวิทยาลัยเปนสถานศึกษาและวิจัยแบบตลาดวิชา ที่ผูศึกษาสามารถศึกษา
ไดดวยตนเองโดยไมจําตองมาเขาชั้นเรียนที่มหาวิทยาลัยจัดให  ทั้งน้ี โดยมีวัตถุประสงคใหการศึกษา สงเสริม
วิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทําการสอน ทําการวิจัย ใหบริการทางวิชาการแกสังคม และทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

มาตรา ๑๔  ผูมีสิทธิเขาศึกษาชั้นปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยตองมีคุณสมบัติตามที่ 
สภามหาวิทยาลัยกําหนด และตองมีคุณสมบัติอยางใดอยางหน่ึง ดังน้ี 

(๑) จบหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา 
(๒) เปนขาราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือลูกจางในหนวยงานของรัฐ ซ่ึงไดปฏิบัติงาน

ติดตอกันมาแลวไมนอยกวาหาป และมีความรูสอบไลไดชั้นมัธยมศึกษาตอนตนหรือเทียบเทา 
(๓) เปนผูซ่ึงสภามหาวิทยาลัยไดพิจารณาแลวเห็นสมควรใหรับเขาศึกษาได 
ทั้งน้ี โดยไมตองสอบคัดเลือก เวนแตในกรณีจําเปนสภามหาวิทยาลัยอาจจํากัดจํานวนผูเขา

ศึกษาและกําหนดใหมีการสอบคัดเลือกตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยก็ได 
๑๑๗ มาตรา ๕  ให จัดตั้ งมหาวิทยาลัยขึ้นมหาวิทยาลัยหน่ึง เรียกวา “มหาวิทยาลัย 

สุโขทัยธรรมาธิราช” เปนสถาบันการศึกษาแบบไมมีชั้นเรียนของตนเอง มีวัตถุประสงคใหการศึกษาและสงเสริม
วิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทําการวิจัย ใหบริการทางวิชาการแกสังคม และทะนุบํารุงวัฒนธรรม 

ใหมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปนนิติบุคคล มีฐานะเปนกรมสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย 
มาตรา ๖  การใหการศึกษาของมหาวิทยาลัย จะตองใชระบบส่ือการสอนทางไปรษณีย 

วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศนหรือวิธีการอยางอ่ืนที่ผูศึกษาสามารถเรียนไดดวยตนเอง โดยไมตองมาเขาชั้นเรียน
ตามปกต ิ

คุณสมบัติ ของผูมีสิทธิเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยและการรับเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยให 
เปนไปตามขอบังคับที่สภามหาวิทยาลัยกําหนดโดยไมตองสอบคัดเลือก 

๑๑๘ ความเปนมาและหลักการของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชในฐานะที่เปนมหาวิทยาลัย
เปดแหงแรก (และยังคงเปนแหงเดียวอยูในปจจุบัน) ของประเทศไทย โปรดดู รายงานสรุปของคณะอนุกรรมการ
พิจารณาการศึกษาและจัดทําโครงการมหาวิทยาลัยเปด เสนอทบวงมหาวิทยาลัย ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๒๑ 


