12 คําถามตอบรอบที่หนึ่ง:
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
กับการเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ
เผยแพร่โดย: คณะกรรมการประชาสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็นของประชาคม ม.อ.ในการดําเนินงานสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ
วันที่ 11 กรกฎาคม 2556

1. จําเป็นหรือไม่ที่ต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐบาล
คําตอบ: ที่มาของเรื่องนี้มาจากการที่รัฐบาลได้กําหนดเป็นนโยบายให้มหาวิทยาลัยของรัฐทั้งหมด 20
แห่ง ปรับเปลี่ยนสถานภาพไปเป็นสถาบันอุดมศึกษาในกํากับของรัฐภายในปี พ.ศ. 2545 โดย
วัต ถุป ระสงค์ ในการปรั บ เปลี่ย นตามที่ ป รากฏในสมุด ปกขาว ของทบวงมหาวิท ยาลั ย เรื่ อ ง
หลักการและแนวปฏิบัติมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ มี 2 ประเด็นคือ
1. เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติงานของสถาบันอุดมศึกษาให้มีความเป็นอิสระ คล่องตัว มีประสิทธิภาพ
เพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการจึงให้ปรับเปลี่ยนสถานภาพไปเป็นมหาวิทยาลัยที่ไม่เป็นส่วน
ราชการ และ
2. เพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขของธนาคารพัฒนาแห่งเอเชีย (Asian Development Bank:
ADB) ที่ ใ ห้รั ฐ บาลไทยกู้ เ งิน เพื่อ แก้ ไ ขปั ญ หาสภาพคล่ อ ง และชดเชยการขาดดุ ล ของ
งบประมาณรายจ่ า ยในช่ ว งวิ ก ฤติ เ ศรษฐกิ จ พ.ศ. 2540 กรอบนโยบายหนึ่ ง ที่
ทบวงมหาวิทยาลัยในขณะนั้นต้องรับผิดชอบดําเนินการ คือ การพัฒนาให้มหาวิทยาลัยของ
รัฐทุกแห่งเป็นมหาวิทยาลัยอิสระ (Autonomous University) หรือมหาวิทยาลัยในกํากับ
ของรัฐภายในปี พ.ศ. 2545
ปัจจุบันมีหลายมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยใหญ่ ๆ เช่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ
มหาวิทยาลัยมหิดลได้ออกไปเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับฯ กันมากขึ้น และการดําเนินการต่าง ๆ
เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยในกํากับฯ มีความชัดเจนมากขึ้น ประกอบกับการออกไปเป็นมหาวิทยาลัย
ในกํากับ ฯ มหาวิทยาลัยสามารถออกระเบีย บในการดําเนินการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นระเบีย บ
การเงิน หรือการบริหารบุคคลต่างๆได้เอง ซึ่งจะช่วยให้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการ เกิดความคล่องตัว และลดความซ้ําซ้อนลงได้ซึ่งเป็นสิ่งที่จําเป็นในปัจจุบันเนื่องจากการ
จํากัดอัตรากําลังของภาครัฐ
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2. ปัจจุบันมหาวิทยาลัยของรัฐเดิมมีสถานะเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐแล้วกี่สถาบัน
คําตอบ: หากกําหนดกรอบเฉพาะมหาวิทยาลัยของรัฐเดิมและที่จัดตั้งเพิ่มใหม่ ในองค์ประชุมของที่
ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยจํานวน 27 สถาบัน (ไม่รวมมหาวิทยาลัยราชภัฏและ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล) ปัจจุบันมหาวิทยาลัยของรัฐเดิมที่มีสถานะเป็นมหาวิทยาลัย
ในกํากับของรัฐมีจํานวนทั้งสิ้น 12 สถาบัน และยังคงสถานะเดิม 15 สถาบัน ในจํานวนนี้มี
มหาวิทยาลัยที่อยู่ระหว่างการปรับเปลี่ยนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ
สําหรับในส่วนของ 9 มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาตินั้น พบว่ามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติที่มี
สถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐแล้ว 5 แห่ง ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ส่วนที่เหลืออีกจํานวน 4 สถาบัน แม้ปัจจุบันยังคงสถานะเดิม แต่
ก็อยู่ระหว่างกระบวนการดําเนินการไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ 3 สถาบัน ได้แก่
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยขอนแก่น
3. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เริ่มต้นกระบวนการปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารสู่การเป็นมหาวิทยาลัย
ในกํากับของรัฐบาลตั้งแต่เมื่อใด
คําตอบ: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้ดําเนินการเรื่องการเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับฯ มาตั้งแต่ปี พ.ศ.
2543 โดยเริ่มดําเนินการยกร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. ... และนําเข้าสู่
กระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาคมของมหาวิทยาลัยอย่างกว้างขวาง ตั้งแต่กระบวนการยก
ร่างพระราชบัญญัติ ฯ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้รับทราบ และการเสนอความเห็นและ
ปรับปรุง โดยมี รศ.ดร.โคทม อารียา เป็นประธานในการรับฟังความคิดเห็น ซึ่งกระบวนการของ
การมีส่วนร่วมดังกล่าวเป็นการรับรู้ร่วมกันในการก้าวสู่การเปลี่ยนแปลงเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับ
ฯ ตามรูปแบบวิธีการที่พิจารณาความเหมาะสมกับรูปแบบการบริหารมหาวิทยาลัยหลายวิทยาเขต
ในอนาคต และได้ดําเนินการเรื่อยมาจนถึงขั้นตอนนําเสนอสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเพื่อ
ตรวจพิจารณาร่างพระราชบัญญัติฯ
แต่การปรับปรุงแก้ไขร่างพรบ.ดังกล่าวโดยสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา (ครั้งที่ 2 สิงหาคม 2548) ได้เปลี่ยนแปลงกรอบหลักคิดและเจตนารมณ์
ของร่างพระราชบัญญัติฯ ฉบับเดิมไปค่อนข้างมาก เช่นประเด็นการเป็นมหาวิทยาลัยหลายวิทยา
เขต เป็นต้น
ต่อมาวันที่ 27 ตุลาคม 2549 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาขอให้มหาวิทยาลัยนําร่าง
พระราชบั ญ ญั ติ ม หาวิ ท ยาลั ย ในกํ า กั บ ของรั ฐ บาล ที่ ผ่ า นการตรวจพิ จ ารณาของสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบอีกครั้งหนึ่ง เมื่อสภา
มหาวิทยาลัยมีมติเป็นประการใดแล้ว ขอให้แจ้งสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
รับทราบเพื่อจะได้นําร่างพระราชบัญญัติฯ ดังกล่าวเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณานําเสนอสภานิติ
บัญญัติแห่งชาติต่อไป มหาวิทยาลัยจึงได้นําเสนอร่างพระราชบัญญัติ ฯ ต่อที่ประชุมคณบดีใน
คราวประชุมครั้งที่ 13/2549 เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2549 เพื่อพิจารณาการยืนยันร่าง
พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ… (ร่าง พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ) ซึ่ง
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ที่ประชุมมีความเห็นเบื้องต้นว่า ในการเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ ยังมีความไม่ชัดเจนในการ
ดําเนิน งานหลายประเด็น จนเป็นที่ห่วงใยของหลาย ๆ ฝ่าย จึงมีมติให้ชะลอการยืนยันร่าง
พระราชบัญญัติ ฯ ไว้ก่อน เมื่อมีความชัดเจนจะนํามาพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง ร่างพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จึงยังคงค้างการพิจารณาในสภานิติบัญญัติฯ

4. การเริ่มต้นอีกครั้งของ ม.อ.บนเส้นทางการปรับเปลี่ยนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับ ฯ เกิดขึ้นเมื่อใด
คําตอบ: เกือบ 7 ปี นับจากที่ประชุมคณบดีครั้งที่ 13/2549 วันที่ 2 พฤศจิกายน 2549 ได้มติให้ชะลอการ
ยืนยันร่างพระราชบัญญัติ ฯ มาถึงช่วงเวลานี้ ที่ประชุมคณบดีครั้งที่ 4/2556 วันที่ 4 เมษายน
2556 ซึ่งจัดประชุมที่ มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์วิทยาเขตสุร าษฏร์ธานี ได้มีมติเ ห็นชอบให้
ดําเนินการเตรียมการขับเคลื่อนให้มหาวิทยาลัยของเราปรับสถานะเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับของ
รัฐ จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นจากประชาคม และให้นําความคิดเห็นเหล่านั้นมาพิจารณาใน
ขั้นตอนการร่างพระราชบัญญัติ และ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย โดยได้กําหนดให้แล้วเสร็จภายใน
หนึ่งปี

5. การออกไปเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับฯ จะมีผลกระทบต่อนักศึกษามากน้อยแค่ไหน
คําตอบ: นักศึกษาจะได้รับการบริการที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งเป็นผลมาจากการปรับระบบการบริหาร
จัดการและการเงินที่มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ แต่หลายคนอาจจะตั้งประเด็นว่าการเป็น
มหาวิทยาลัยในกํา กับฯ จะมีการขึ้นค่าเทอมสูงขึ้น ซึ่งในข้อนี้เ ป็น การเข้าใจผิด เพราะการเป็น
มหาวิทยาลัยในกํากับ ฯ นั้นรัฐบาลยังสนับสนุนงบประมาณอยู่ ดังนั้นการขึ้นค่าเทอมไม่ได้ขึ้นอยู่
กับการเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับ ฯ หรือไม่ เพราะในปัจจุบันนี้ถึงแม้จะเป็นมหาวิทยาลัยในระบบ
ราชการก็ยังมีความจําเป็นที่จะต้องขึ้นค่าเทอมตามอัตราเงินเฟ้อ เช่น ในปี 2557 มหาวิทยาลัยมี
แผนที่จะปรับค่าเทอม และจะปรับทุก ๆ 3 ปีตามอัตราเงินเฟ้อที่เกิดขึ้น

6. การออกไปเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับฯ จะมีผลกระทบต่อบุคลากรมากน้อยแค่ไหน
คําตอบ: ในประเด็นของบุคลากรที่เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยนั้น จะไม่มีผลกระทบในทางลบ แต่น่าจะมี
ผลดีมากกว่าเพราะพนักงานมหาวิทยาลัยจะเป็นบุคลากรส่วนใหญ่ของมหาวิทยาลัย และระเบียบ
ต่างๆ จะเอื้อต่อการบริหารบุคคลที่เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ในส่วนข้าราชการนั้นการออกไป
เป็ น พนัก งานมหาวิท ยาลั ย จะขึ้ น อยู่ กับ ความสมั ครใจ ยกเว้ น ผู้บ ริห ารที่ จ ะต้ องเป็ น พนั กงาน
มหาวิทยาลัย

3

7. การเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ ใครได้ประโยชน์
คําตอบ: สังคมและประเทศชาติจะได้ระบบอุดมศึกษาที่ดี มหาวิทยาลัย จะได้วัฒนธรรมองค์กรที่มี
การทํางานตามความรู้ความสามารถที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ มีผลิตผลที่มีประสิทธิภาพ
และสนองตอบต่อความต้องการของสังคมและประเทศชาติ ผู้ปกครอง นักศึกษา จะมีความมั่นใจ
และพึงพอใจในระบบอุดมศึกษาของประเทศที่รัฐจัดให้ โดยมีมาตรฐาน เท่าเทียมกับนานาชาติ
สําหรับบุคลากรฝ่ายที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยจะมีระบบการทํางานและ ระบบการประเมินผลที่
มีประสิทธิภาพและมีความเป็นธรรมมากยิ่งขึ้น

8. นักศึกษาและบุคลากรจะมีโอกาสได้แสดงความคิดเห็นหรือเสนอความคิดเห็นที่แตกต่างได้หรือไม่
คําตอบ: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เคารพความคิดเห็นที่แตกต่าง และสนับสนุนให้ร่วมคิด ร่วมแสดง
ความคิดเห็น เพื่อให้มองรอบด้านถึงข้อดี และจุดอ่อนของการเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ
มหาวิทยาลัยพร้อมนํา ความคิด เห็น ที่แตกต่า งของบุคลากรและนักศึกษามาพิจ ารณาในระดับ
นโยบายและระดับปฏิบัติ
9. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ไม่ปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาลได้หรือไม่
คําตอบ: ปัจจุบัน นโยบายของรัฐบาลที่กําหนดให้ให้มหาวิทยาลัยของรัฐทั้งหมดปรับเปลี่ยนสถานภาพไป
เป็นสถาบันอุดมศึกษาในกํากับของรัฐยังมีอยู่ ยังไม่เปลี่ยนแปลง ยกเลิก และอีกระยะหนึ่ง เมื่อ
บุคลากรของมหาวิทยาลัยเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยทั้งหมด ระบบบริหารบุคคลของมหาวิทยาลัย
จะไม่ใช่ระบบราชการโดยปริยาย ดังนั้น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ซึ่งเป็นหน่วยงานราชการ จึง
จําเป็นต้องปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาล และต้องร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยในกํากับของ
รัฐ เพราะต้องการกําหนดอนาคตของมหาวิทยาลัยเอง ไม่เช่นนั้นอาจจะต้องปรับเปลี่ยนไปเป็น
มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐโดยอาศัย พ.ร.บ. กลางหรือ พ.ร.บ.สถาบันการศึกษาอื่นที่มีผลเป็น
กฎหมายแล้ว

10. การเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับ ฯ จะช่วยยกระดับการศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นหรือไม่
คําตอบ: จะช่วยยกระดับการศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เนื่องจากการเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับฯจะ
เอื้อต่อการให้มหาวิทยาลัย สามารถปรับ เปลี่ย นวัฒ นธรรมองค์กรให้มีการ ทํา งานตามความรู้
ความสามารถ มีผลิตผลที่มีป ระสิทธิภาพ นํา ไปสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการตามเป้าหมายของ
มหาวิทยาลัย
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11. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จะปรับไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐเมื่อใด
คําตอบ: นโยบายของรัฐในการให้มหาวิทยาลัยของรัฐทั้งหมดต้องเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับฯภายในปี
พ.ศ. 2545 ตราบจนถึ ง ปั จ จุ บั น ปี พ.ศ.2556 นโยบายนี้ ยั ง ไม่ เ ปลี่ ย นแปลง สํ า หรั บ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ในฐานะที่เป็นส่วนราชการอยู่ในปัจจุบันก็ต้องเตรียมตัว เตรียม
ความพร้อม เตรียมตั้งรับต่อการเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับฯ ตามนโยบายของรัฐบาล
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้เลือกที่จะกําหนดให้เราเป็นมหาวิทยาลัยสุดท้ายที่จะปรับเป็น
มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ เพราะเห็นว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญ ต้องทําความเข้าใจแนวความคิด
ให้ ชั ด เจน วิ เ คราะห์ ผ ลดี ผ ลเสี ย กํ า หนดทิ ศ ทางการเป็ น มหาวิ ท ยาลั ย ในกํ า กั บ ฯให้ ชั ด เจน
นอกจากนี้ ยั ง ต้ อ งทํ า ความเข้ า ใจ เปิ ด โอกาสให้ บุ ค ลากรและนั ก ศึ ก ษาได้ มี ส่ ว นร่ ว ม แล้ ว
ดํา เนิน การด้ว ยความรอบคอบ เตรีย มการด้า นกฎหมาย ระเบีย บข้อบังคับ ต่า งๆ ให้มีความ
สมบูรณ์ที่สุด
12. ความเป็นอิสระของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เมื่อเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐมีขอบข่าย
เพียงใด
คําตอบ: เนื่องจากการเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
จะไม่กําหนดรูปแบบที่ตายตัวของมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐบาล เพียงแต่ไม่ต้องใช้ระเบียบ
ราชการอีกต่อไปด้วยการสร้างระบบใหม่ที่คิดว่ามีประสิทธิภาพมากที่สุดของตัวเอง โดย สกอ.
จะให้อิสระการบริหารจัดการกฎเกณฑ์ข้อบังคับต่าง ๆ ทุกอย่างแก่มหาวิทยาลัยให้เป็นผู้กําหนด
ระเบียบการบริหารงานต่าง ๆ ได้เองโดยยึดหลักธรรมาภิบาล ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวและ
ประสิทธิภาพการบริหารงาน มหาวิทยาลัยจึงต้องพัฒนารูปแบบหรือกํา หนดแนวปฏิบัติที่
เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมขององค์กร ให้สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงทางวิชาการ
ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ฯลฯ มหาวิทยาลัยมีบทบาทที่สําคัญยิ่ง ในการกําหนดคุณภาพและ
ประสิทธิภาพของตนเอง โดยยังคงมีสถานภาพเป็นองค์กรของรัฐที่มุ่งผลิตบัณฑิต วิจัย บริการ
วิชาการแก่สังคม และทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมโดยไม่หวังผลกําไร
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