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บทคดัย่อ 

วิทยานิพนธ์ฉบับน้ีมีจุดมุ่งหมายเพ่ือศึกษาแนวคิด หลักการ เกี่ยวกับการก ากับดูแล           

และสภาพปัญหาในการก ากับการดูแลของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดย

ท าการศึกษาในกรณีการสรรหาอธกิารบดี นายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัย

ผู้ทรงคุณวุฒิ ซ่ึงส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในฐานะที่เป็นหน่วยงานที่ก  ากับดูแล

สถานศึกษา กลับไม่มีอ านาจในการตรวจสอบถึงความเหมาะสมของผู้ที่จะด ารงต าแหน่งดังกล่าว 

ส่งผลให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับการควบคุมการใช้ดุลพินิจโดยมิชอบของสภาสถาบันอุดมศึกษา ทั้งน้ี 

เพ่ือน ามาใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาการใช้อ านาจตามอ าเภอใจ โดยไม่ค านึงถึงมาตรฐาน

ทางคุณธรรม จริยธรรม ในการสรรหาของสภาสถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่ง  

จากการศึกษาพบว่า สบืเน่ืองมาจากการปฏรูิปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษา

แห่งชาติ พ.ศ. 2542 และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 

2546 ได้ก าหนดกลไกการกระจายอ านาจทางการบริหารสถาบันอุดมศึกษา ซ่ึงได้ปรับปรุง

โครงสร้างการจัดองค์กรและให้สถาบันอุดมศึกษาทั้งของรัฐและเอกชนมีเสรีภาพในการ            

แสดงความคิดเห็นเชิงวิชาการและมีความเป็นอิสระในการบริหารงาน ตามกฎหมายจัดตั้ง

สถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่ง ส่งผลให้เกิดปัญหาการร้องเรียน อันเป็นการสร้างความแตกแยก            
ในสถาบันอุดมศึกษา ตลอดจนขาดมาตรการในการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจโดยมิชอบของ              

สภาสถาบันอุดมศึกษา โดยที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะที่เป็นหน่วยงานที่ก  ากับดูแลสถาบันอุดมศึกษา กลับไม่มีอ านาจ           

ในการตรวจสอบถึงความเหมาะสมหรือไม่มีอ านาจในการพิจารณายับย้ังการเสนอขอโปรดเกล้าฯ 

แต่งตั้ง แต่อย่างใด  
จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยเห็นควรน าแนวคิด หลักการ ของต่างประเทศ 

รวมถึงทฤษฎีทางกฎหมายมหาชน มาปรับใช้กบัการด าเนินการในการสรรหาอธิการบดี นายกสภา

มหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ โดยผู้วิจัยเห็นควรให้มีการแก้ไข

                                                 

  นักศึกษาหลักสตูรนิตศิาสตรมหาบณัฑติ คณะนิตศิาสตร์ ปรีด ีพนมยงค ์มหาวิทยาลัยธรุกจิบณัฑติย์ 


  ที่ปรึกษาวิทยานิพนธห์ลัก 
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กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการก ากับดูแลสถาบันอุดมศึกษา โดยก าหนดให้อ านาจแก่ส านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา ในฐานะที่เป็นหน่วยงานที่ก  ากับดูแลสถาบันอุดมศึกษา ให้มีอ านาจ

ในการตรวจสอบถึงความเหมาะสมของผู้ที่จะด ารงต าแหน่งดังกล่าว ก่อนที่จะมีการเสนอรายช่ือ                

เพ่ือโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งต่อไป  
 
1.  บทน า 

แนวคิดพ้ืนฐานในกฎหมายมหาชนที่ส าคัญประการหน่ึงกคื็อ รัฐมีหน้าที่ในการจัดท า

บริการสาธารณะเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการพ้ืนฐานของประชาชนในสังคม และการปกครอง

โดยใช้หลักการรวมอ านาจ รัฐย่อมไม่สามารถที่จะด าเนินการจัดท าภารกิจต่างๆ ได้ทั่วถึงและตรง

กับความต้องการที่แท้จริงของประชาชน เพราะในปัจจุบันปัญหาของรัฐมีอยู่หลากหลายและ                   

มีลักษณะซับซ้อนข้ึน ดังน้ัน รัฐจึงมีความจ าเป็นที่จะต้องมอบกิจการของรัฐบางอย่างให้องค์กร

อื่นๆ แบ่งเบาภาระไปจัดท า ทั้งน้ี ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยเกือบทุกฉบับ            

มีบทบัญญัติให้การจัดการศึกษาเป็นการจัดท าบริการสาธารณะเป็นอ านาจหน้าของรัฐ รัฐต้อง

ด าเนินการตามนโยบายด้านการศึกษา พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาในทุกระดับ 

และทุกรูปแบบให้สอดคล้องกับความเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม ซ่ึงการจัดการศึกษา

ต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และ

คุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข  

ซ่ึงรัฐอาจด าเนินการเอง หรือมอบหมายให้เอกชนไปจัดท าบริการสาธารณะด้านการจัดการศึกษา 

โดยการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชนขึ้น 

จากการปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และ

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ได้ก าหนดกลไก                    

การกระจายอ านาจทางการบริหารสถาบันอุดมศึกษา ซ่ึงได้ปรับปรุงโครงสร้างการจัดองค์กรและ

ให้สถาบันอุดมศึกษาทั้งของรัฐและเอกชนมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นเชิงวิชาการและ              

มีความเป็นอิสระในการบริหารงาน ตามกฎหมายจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่ง โดยมี

คณะกรรมการการอุดมศึกษาท าหน้าที่เสนอนโยบาย แผนพัฒนาและมาตรฐานการอุดมศึกษา            

ที่สอดคล้องกบัแผนการศึกษา ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม การสนับสนุนทรัพยากร การติดตาม 

ตรวจสอบและการประเมินผลการอุดมศึกษา โดยค านึงถึงความเป็นอิสระและความเป็นเลิศ             

ทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษา ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่ง 

และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งน้ี โดยมีส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ท าหน้าที่เป็น              

ฝ่ายปฏิบัติการให้กับคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยยึดหลักการกระจายอ านาจจาก                 

หน่วยนโยบาย คือส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไปสู่สถาบันอุดมศึกษาในฐานะ               

หน่วยปฏิบัติการ หลักการมีส่วนร่วมการบริหารจัดการที่ดี และหลักการตามพระราชบัญญัติ

การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 เพ่ือให้สถาบันอุดมศึกษามีอิสระคล่องตัวในการบริหารจัดการ            

206



    3 

ในการด าเนินการ โดยมีสภาสถาบันอุดมศึกษาท าหน้าที่เป็นองค์กรก ากับดูแลสถาบันในระดับสูง 

ซ่ึงภายใต้การบริหารกิจการของสถาบันอุดมศึกษา สภาสถาบันอุดมศึกษาเป็นคณะบุคคลที่มี

อ านาจสูงสุดในการก าหนดทิศทางของสถาบันอุดมศึกษา ประกอบกับมาตรา 17  แห่ง

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 รวมทั้ ง

พระราชบัญญัติจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่ง ก าหนดให้สภาสถาบันอุดมศึกษาเป็นผู้                  

มีอ านาจสรรหาอธิการบดี นายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  

เพ่ือท าหน้าที่บริหารสถาบันอุดมศึกษา ก าหนดนโยบาย เห็นชอบแผนระยะยาว การเปิด

ด าเนินการหลักสูตร บริหารงานบุคคล งบประมาณ จัดหาและบริหารทรัพยากร เพ่ือให้สามารถ

ด า เนินการตามนโยบายที่ก  าหนด ซ่ึงมีความเป็นอิสระในการบริหารจัดการ โดยสภา

สถาบันอุดมศึกษาสามารถก าหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามตามที่ก  าหนดในข้อบังคับของ

สถาบันอุดมศึกษาได้ ซ่ึงสอดคล้องกับหลักการกระจายอ านาจ ดังน้ัน เมื่อกฎหมายให้อ านาจ         

การสรรหาอธิการบดี นายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหา วิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ           

เป็นอ านาจของสภาสถาบันอุดมศึกษา สภาสถาบันอุดมศึกษาจึงต้องด าเนินการสรรหาให้เป็นไป

ตามข้อกฎหมาย และมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม เน่ืองจากสถาบันอุดมศึกษา เป็นสถานที่

คาดหวังของสังคมในการผลิตบัณฑิตออกสู่สังคมอย่างมีคุณภาพทั้งด้านวิชาการ และคุณธรรม

จริยธรรม เมื่ อสภาสถาบันอุดมศึกษาเสนอรายช่ือบุคคลที่ได้รับการสรรหาเป็นอธิการบดี              

นายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เพ่ือเสนอให้ส านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา เพ่ือด าเนินการเสนอช่ือเพ่ือโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ งให้ด ารง                 

ต าแหน่งอธิการบดี นายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ                              

ในสถาบันอุดมศึกษาน้ัน แต่ภายหลังจากการที่สภาสถาบันอุดมศึกษาได้เสนอช่ือบุคคลที่ได้รับ 

การสรรหาให้ด ารงต าแหน่งอธิการบดี นายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัย

ผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว ปรากฏว่าบุคคลน้ันเป็นผู้ถูกร้องเรียนจากบุคลากรในมหาวิทยาลัยหรือจาก

ประชาชนทั่วไป ในเร่ืองเกี่ยวกับความประพฤติที่ไม่เหมาะสมในการด ารงต าแหน่ง สถานภาพ           

ทางสังคม หรือในกรณีที่ถูกองค์กรตรวจสอบตามรัฐธรรมนูญช้ีมูลความผิด เช่น คณะกรรมการ 

ป.ป.ช. แต่การด าเนินการสอบสวนยังไม่แล้วเสร็จ ซ่ึงส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา           

ในฐานะหน่วยงานที่ก  ากับดูแลสถานศึกษาไม่มีอ านาจในการตรวจสอบความเหมาะสมของผู้ที่จะ

ด ารงต าแหน่งอธิการบดี นายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

ส่งผลให้เกิดปัญหาหลายประการ เช่น ปัญหาเกี่ยวกับการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจของสภา

มหาวิทยาลัย ปัญหาการขาดมาตรฐานก าหนดต าแหน่งส าหรับผู้ด ารงต าแหน่งอธิการบดี               

นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ปัญหาการตรวจสอบการใช้

อ านาจรัฐ ในเร่ืองการออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ฯลฯ ได้เอง โดยไม่มีการก าหนดวิธีการ

ควบคุมการใช้อ านาจของสภามหาวิทยาลัย รวมถึงปัญหาการออกระเบียบหรือข้อบังคับโดย               

ผู้มีส่วนได้เสยี เพ่ือเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องหรือกลุ่มผลประโยชน์ของตน  

207



    4 

1.1 มาตรการทีเ่กีย่วขอ้งกบัการก ากบัดูแลสถาบนัอุดมศึกษาในประเทศไทยและต่างประเทศ 

 มาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการก ากับดูแลสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย 

และต่างประเทศต่างมีเป้าหมายเดียวกัน คือ การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัด

การศึกษาระดับอุดมศึกษาโดยค านึงถึงความเป็นอิสระและความเป็นเลิศทางวิชาการของ

สถานศึกษา แต่มีความแตกต่างในส่วนของการตรวจสอบการใช้อ านาจของสภามหาวิทยาลัย         

สรุปได้ ดังน้ี  

1.1.1 มาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกบัการก ากบัดูแลสถาบนัอุดมศึกษาใน

ประเทศไทย  

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการก ากับดูแลสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ได้แก่            

การก ากับดูแล ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ที่ได้

ก าหนดให้กระทรวงศึกษาธิการมีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับการส่งเสริม และก ากับดูแลการศึกษา            

ทุกระดับและทุกประเภท ก าหนดนโยบาย แผน และมาตรฐานการศึกษา สนับสนุนทรัพยากร             

เพ่ือการศึกษา ส่งเสริม และประสานงานการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และการกีฬาเพ่ือการศึกษา 

รวมทั้งการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาและราชการอื่นตามที่กฎหมาย

ก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของกระทรวงหรือส่วนราชการที่สังกัดกระทรวง ทั้งน้ี ในส่วนของการ

อุดมศึกษา จะมีคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นหรือข้อเสนอแนะแก่

รัฐมนตรี และมีหน้าที่พิจารณาเสนอนโยบายแผนพัฒนามาตรฐานการอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับ

ความต้องการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ การสนับสนุนทรัพยากร การติดตาม 

ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาโดยค านึงถึงความเป็นอิสระและ      

ความเป็นเลิศทางวิชาการของสถานศึกษาระดับปริญญา ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้ ง

สถานศึกษาแต่ละแห่ง และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
1
  

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ในส่วน          

ที่เกี่ยวกับการอุดมศึกษาจะมีคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) ซ่ึงจะมีอ านาจหน้าที่ในการ

พิจารณาเสนอนโยบายแผนพัฒนา และมาตรฐานการอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับแผนพัฒนา

เศรษฐกิจแห่งชาติ และแผนการศึกษาแห่งชาติ และสนับสนุนทรัพยากร ติดตาม ตรวจสอบและ

ประเมินผลการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยค านึงถึงความเป็นอิสระ และความเป็นเลิศ           

ทางวิชาการของสถานศึกษาระดับปริญญาตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งสถานศึกษาแต่ละแห่ง 

และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งเสนอแนะในการออกระเบียบ หลักเกณฑ์ และประกาศ                 

ที่เกี่ยวกับการบริหารงานของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และให้ความเห็นหรือให้

ค าแนะน าแก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการหรือคณะรัฐมนตรี และมีอ านาจเสนอแนะและ 

ให้ความเห็นในการจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปให้แก่สถานศึกษาระดับปริญญาตรีทั้งที่ เป็น

สถานศึกษาในสังกัด และสถานศึกษาในก ากับแก่คณะรัฐมนตรี ทั้งน้ี ส านักงานคณะกรรมการ                  

                                                 

  
1
 พระราชบญัญัตกิารศึกษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2542 มาตรา 36  
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การอุดมศึกษา เดิมคือทบวงมหาวิทยาลัย มีสถานภาพเป็นนิติบุคคล มีบทบาทหน้าที่ในการ

ส่งเสริม สนับสนุนจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ในฐานะที่เป็นหน่วยงานกลางที่ควบคุมก ากับ

สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ สถาบันอุดมศึกษาในก ากับของรัฐบาล และสถาบันอุดมศึกษาเอกชน   

ให้ด าเนินการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาเป็นไปตามแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรต่างๆ ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการอุดมศึกษา           

ที่สอดคล้องกับความต้องการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนการศึกษา

แห่งชาติ ให้การสนับสนุนทรัพยากร มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษา

ระดับอุดมศึกษา โดยค านึงถึงความเป็นอิสระและความเป็นเลิศทางวิชาการตามกฎหมายว่าด้วย

การจัดต้ังสถานศึกษาแต่ละแห่ง และกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง ดังน้ัน จึงกล่าวได้ว่าส านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษามีบทบาทในการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาในสังกัด ตั้งแต่น า

นโยบายของรัฐที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษาทางด้านอุดมศึกษา ถ่ายทอดไปยังสถาบันอุดมศึกษา 

ในสังกัด เพ่ือให้แผนการผลิตบัณฑิตได้ตอบสนองต่อความต้องการของสังคมและการพัฒนา

เศรษฐกิจของประเทศ ทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณ อย่างไรก็ตาม การจัดการศึกษาใน

ระดับอุดมศึกษากยั็งมีหน่วยงานอื่นด าเนินการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาอีกด้วย และใน

ฐานะราชการส่วนกลางตามกฎหมายระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ซ่ึงอยู่ภายใต้การก ากับดูแล

ของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวง ศึกษาธิการ มีอ านาจหน้าที่ตาม

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 เป็นผู้บังคับบัญชา และรับผิดชอบใน

การปฏิบัติราชการของข้าราชการในส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ซ่ึงอ านาจหน้าที่

ดังกล่าวเป็นอ านาจโดยทั่วไปเช่นเดียวกบัรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอื่น 

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 และ          

ที่แก้ไขเพ่ิมเติม ซ่ึงจะมีเน้ือหาหลักในเร่ืองที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการ           

พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ทั้งน้ี เน่ืองจากสถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษาระดับปริญญา

จะต้องมารวมอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ               

แต่เน่ืองจากข้าราชการในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐอยู่ภายใต้ระบบการบริหารงานบุคคลที่ 

แตกต่างกัน ได้แก่ ก.ม. ก.ค. และ ก.พ. ดังน้ัน เพ่ือให้การบริหารงานบุคคลของข้าราชการ               

ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐมีความเสมอภาคเป็นเอกเทศ และสอดคล้องกับภารกิจโดยค านึงถึง

ความเป็นอิสระและความเป็นเลิศทางวิชาการและวิชาชีพ จึงก าหนดให้มีองค์กรกลางบริหาร           

งานบุคคลของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาขึ้ นเป็นการเฉพาะ โดยมีส านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษาเป็นองค์กรกลางบริหารงานบุคคลของข้าราชการพลเรือนใน

สถาบันอุดมศึกษา ต่อมาได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) ในปี พ.ศ. 2551 ในส่วนของการ

ก าหนดระบบต าแหน่งและประเภทต าแหน่งให้เหมาะสมกับลักษณะงาน และปรับปรุงการก าหนด

หลักเกณฑ์การต่อเวลาราชการของผู้ด ารงต าแหน่งวิชาการเสียใหม่
2
 เพ่ือให้การต่อเวลาราชการ

                                                 

  
2
 พระราชบญัญัตริะเบยีบข้าราชการพลเรือนในสถาบนัอดุมศึกษา (ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2551 มาตรา 19 
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เป็นไปตามความจ าเป็นเพ่ือประโยชน์แก่การสอนหรือวิจัยและตามความต้องการของ

สถาบันอุดมศึกษาเทา่นั้น และก าหนดให้มีบทบัญญัติเกี่ยวกบัการเล่ือนข้ันเงินเดือนของอธิการบดี

และบทบัญญัติเพ่ือรองรับการบริหารงานบุคคลของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาให้ชัดเจนย่ิงขึ้น 

พระราชบัญญัติจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาในก ากบัของรัฐแต่ละแห่ง สถาบันอุดมศึกษา           

ในก ากับของรัฐมีแนวคิดที่ว่า การบริหารงานโดยใช้ระบบราชการไม่เหมาะกับมหาวิทยาลัย ทั้งน้ี 

เพราะกิจกรรมในมหาวิทยาลัยไม่ได้ยึดโยงผูกติดกับเวลาราชการ และสถานที่ เหมือนกับระบบ

ราชการ ระบบการเงินการงบประมาณที่ไม่ยืดหยุ่นของระบบราชการ เป็นอุปสรรคต่อกิจกรรม 

การวิจัยและการผลิตบัณฑติ แนวคิดน้ีจึงได้พัฒนามาเป็นความพยายามที่จะปรับระบบการบริหาร

มหาวิทยาลัย จากเดิมที่ ใ ช้ระบบราชการเต็มรูปแบบมาเป็นระบบใหม่ที่ ให้อิสรภาพแก่           

สภามหาวิทยาลัยในการที่จะก าหนดระบบบริหารข้ึนมาเอง โดยการออกกฎ ระเบียบต่างๆ แต่กยั็ง

ต้องอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์หลักของรัฐ และหลักการบริหารจัดการที่ดี เช่น จะต้องเป็นระบบที่

ตรวจสอบได้ ทั้งโดยการตรวจสอบภายในที่จะต้องมีความเข้มงวดมากกว่าระบบราชการ และ             

โดยหน่วยงานสาธารณะ เช่น ส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ส านักงานคณะกรรมการ               

การอุดมศึกษา (สกอ.) หรือส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 

เป็นต้น เมื่อได้จัดตั้งมหาวิทยาลัยรูปแบบใหม่เป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐบาลน้ัน กไ็ด้

ก าหนดให้การบริหารงานของมหาวิทยาลัยอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของสภามหาวิทยาลัย               

และมีสถานะเป็นนิติบุคคล โดยอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

โดยวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งจะเหมือนกับมหาวิทยาลัยในส่วนราชการ ซ่ึงสถาบันอุดมศึกษา         

แ ต่ละแห่งจะ มีบทบาทและอ านาจหน้าที่  ต ามที่ ก  าหนดไ ว้ ในพระราช บัญญัติ จัดตั้ ง

สถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่ง  

จากมาตรการทางกฎหมายที่ เกี่ ยวข้องกับการก ากับดูแลสถาบันอุดมศึกษา           

ในประเทศไทย ตามที่กล่าวมาแล้วข้างต้น จะเหน็ได้ว่ากฎหมายแต่ละฉบับมีวัตถุประสงค์ในการ

ก ากับดูแลสถาบันอุดมศึกษา โดยค านึงถึงความเป็นอิสระและความเป็นเลิศทางวิชาการของ

สถานศึกษา เป็นการกระจายอ านาจในด้านการบริหารสู่สถาบันอุดมศึกษา โดยจะมีสภา

สถาบันอุดมศึกษา เป็นองค์กรสูงสุดที่ท  าหน้าที่บริหารงานของสถานศึกษา โดยมีอ านาจในการ

ออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารกิจการของมหาวิทยาลัยได้เอง 

โดยไม่มีการก าหนดวิธกีารควบคุมการใช้อ านาจของสภามหาวิทยาลัย  

1.1.2 มาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการก ากับดูแลสถาบนัอุดมศึกษา          

ในต่างประเทศ  

1.1.2.1 สหราชอาณาจักร กลไกในการก ากับดูแลสถาบันอุดมศึกษาใน                  

สหราชอาณาจักร จะมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการศึกษาธิการและการจ้างงาน (Secretary of 

State for Education and Employment) ที่รับผิดชอบการศึกษา โดยได้รับแต่งต้ังจาก

นายกรัฐมนตรีและมีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมดูแลและให้แนวทางการจัดการศึกษา
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ของรัฐในสหราชอาณาจักร รัฐมนตรีว่าการได้รับความช่วยเหลือจากรัฐมนตรีช่วย (Minister of 

State) 3 คน และผู้ช่วยรัฐมนตรีที่เป็น ส.ส. (Parliamentary Under-Secretary) 3 คน นอกจากน้ี

ยังมีเจ้าหน้าที่ด้านวิชาชีพและด้านบริหารของกระทรวง และเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐที่                      

ไม่สังกัดกระทรวงใด เช่น ส านักงานมาตรฐานการศึกษา (Office for Standards in Education - 

OFSTED) และองค์การวุฒิการศึกษาและหลักสูตร (Qualifications and Curriculum Authority 

- QCA) ซ่ึงเดิมเรียกว่าองค์การหลักสูตรการศึกษาและการประเมินผล (SCAA) รัฐมนตรีว่าการ

จะเป็นผู้แทนด้านการศึกษาและการจ้างงานในคณะรัฐบาลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการศึกษาธกิาร

และการจ้างงานจะก าหนดนโยบายการศึกษา ปรึกษาหารือกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง และ

รับผิดชอบในการติดตามดูแลคุณภาพของการศึกษาและการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 

พ.ร.บ. การศึกษา ค.ศ. 1996 ซ่ึงใช้แทน พ.ร.บ. การศึกษา ค.ศ. 1944 และกฎหมายที่ตามมา

ได้ให้อ านาจแก่รัฐมนตรีว่าการในการดูแลองค์การบริหารการศึกษาท้องถิ่น และคณะกรรมการ

บริหารโรงเรียน มิให้ปฏิบัติการที่ไม่ถูกต้องตามเหตุผล และให้ท าหน้าที่เป็นตุลาการในกรณีที่มี          

ความขัดแย้งระหว่างองค์การบริหารการศึกษาท้องถิ่นต่างๆ ระหว่างผู้ปกครองและคณะกรรมการ

บริหารโรงเรียนหรือองค์การบริหารการศึกษาท้องถิ่น
3
 

มหาวิทยาลัยทุกแห่งและสถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ เป็นหน่วยงานอิสระ 

ดังน้ัน จึงรับผิดชอบการจัดองค์กรบริหารภายในของตนเอง อย่างไรกต็าม ทุกสถาบันมีรูปแบบ

การบริหารคล้ายคลึงกัน ผู้บ ริหารมหาวิทยาลัยโดยทั่ วไป เ รียกกันว่า รองอธิการบดี                      

(Vice - Chancellor) ต ่าแหน่งอธิการบดี (Chancellor) เป็นต าแหน่งกิตติมศักด์ิ ไม่ใช่ต าแหน่ง

บริหาร คณะกรรมการบริหารระดับสูงสุด เรียกว่า สภามหาวิทยาลัย หรือสถาบัน (Court) และ

ประกอบด้วยคณาจารย์อาวุโสและกรรมการจากภายนอกที่มาจากการเลือกต้ัง สภามหาวิทยาลัย 

(Court) จะตัดสินใจเร่ืองที่เป็นนโยบายทั่วไปและจะไม่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานประจ าของ

มหาวิทยาลัย องค์กรระดับรองลงมา คือ สภาบริหารของสถาบัน (Senate) ซ่ึงโดยทั่วไป

ประกอบด้วยบุคลากรวิชาชีพ สหภาพการค้าและอื่นๆ โดยท าหน้าที่ตัดสินใจเร่ืองที่อยู่นอกเหนือ

ความสามารถของคณะวิชา ซ่ึงการด าเนินงานของแต่ละองค์กรจะมีความเป็นอสิระต่อกนั  

1.1.2.2 สาธารณรฐัฝรัง่เศส การบริหารการศึกษาระดับอุดมศึกษา มีกฎหมาย

ส าคัญที่เกี่ยวข้อง 2 ฉบับ ได้แก่ กฎหมายโฟเรอ (Edgar Faure) ปี ค.ศ. 1968 ก าหนดสถานะ

ทางกฎหมายของสถาบันอุดมศึกษา ให้อสิระในการบริหาร การเงิน และการสอน ต่อมาในปี ค.ศ. 

1984 มีกฎหมายซาวารี (La loi Savary) ปรับปรุงอ านาจอิสระดังกล่าว โดยเฉพาะอย่างย่ิงมีการ

ก าหนดว่า สถาบันอุดมศึกษาจะสามารถใช้อ านาจอสิระในด้านใดได้บ้างและได้แค่ไหน อย่างไร 

                                                 

  
3
 กมล สดุประเสริฐ. (2546). โครงสร้างการบริการการศึกษาสหราชอาณาจักร. กรงุเทพฯ: ส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาต.ิ หน้า 4 
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ทั้งน้ี มีสภามหาวิทยาลัย เป็นองค์กรสูงสุดที่มีหน้าที่ก  าหนดและก ากับ

นโยบาย ดูแลการบริหารจัดการให้เกิดการปฏิบัติตามนโยบาย และพันธกิจของมหาวิทยาลัย                   

อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่มหาวิทยาลัย เป็นสภาผู้ก ากับ 

(Governance Board) ที่พิทกัษ์ธรรมาภิบาล (Good Governance) เพ่ือให้การบริหารมหาวิทยาลัย                         

อยู่ในครรลองของการบริหารจัดการที่ดี ตามระบบคุณธรรม โปร่งใสและตรวจสอบได้ สภา

มหาวิทยาลัย กค็ือ ระบบการตัดสนิใจระดับนโยบายของมหาวิทยาลัย นโยบายเป็นเร่ืองของสภาฯ 

การบริหารเป็นเร่ืองของฝ่ายบริหาร คือ อธิการบดี ซ่ึงสาธารณรัฐฝร่ังเศสกม็ีระบบการควบคุม 

ตรวจสอบการท างานของอธกิารบดี โดยกลไกของศาลปกครอง
4
 

1.1.2.3 ประเทศนิวซีแลนด ์การจัดการศึกษาของประเทศนิวซีแลนด์ ก่อนปี 

ค.ศ. 1989 เป็นการจัดการศึกษาที่อยู่ในลักษณะของการรวมศูนย์อ านาจเข้าสู่ ส่วนกลาง 

(Centralization) มีระดับของการจัดการการศึกษาหลายระดับ หลายขั้นตอน มีความหลากหลาย

ขององค์กรและหน่วยงานที่รับภาระในการจัดการศึกษา นับต้ังแต่กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงาน

ศึกษาธกิารส่วนภมูิภาค คณะกรรมการบริหารการศึกษาประเภทต่างๆ และสภาการศึกษา เป็นต้น 

เป็นผู้รับภาระบริหารการศึกษาและสถานศึกษารับภาระในการให้การศึกษา อ านาจการตัดสินใจ

ทั้งการบริหารแผนงาน โครงการงบประมาณ บุคลากร อยู่ที่ส่วนกลาง ต่อมาจึงมีการปฏิรูป                

การศึกษา และภายหลังจากมีการปฏิรูปการศึกษาเป็นลักษณะของการกระจายอ านาจ                

ทางการศึกษา (Decentralization of Education) การลดทอนหน่วยงานที่ไม่จ าเป็น                        

(Re-engineering) และการปรับโครงสร้างองค์กร(Reorganization) อยู่ในความรับผิดชอบของ

กระทรวงศึกษาธิการทั้งหมด นับตั้งแต่การศึกษาก่อนวัยเรียน (Early Childhood Education) 

ระดับประถมศึกษา (Primary School) ระดับมัธยมศึกษา (Secondary School) และระดับหลัง

มัธยมศึกษา ซ่ึงได้แก่ การศึกษาในมหาวิทยาลัย (Universities) การศึกษาสารพัดช่าง 

(Polytechnices) และวิทยาลัยการศึกษาหรือวิทยาลัยครู (Colleges of Education) และหน่วยงาน

ที่ จั ดการ ศึกษาในสาขา ต่า งๆ ที่ ก  าหนดอ ยู่ในกรอบหลักสูตรโดยมี รั ฐมนต รี ว่ าการ

กระทรวงศึกษาธิการ (Minister of Education) ซ่ึงมาจากการเลือกตั้ง เป็นผู้บริหารด้านนโยบาย

สูงสุดของกระทรวง และมีปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (Secretary of Education) ซ่ึงมาจากการ              

สรรหาและแต่งตั้ง เป็นผู้บริหารงานประจ าสูงสุดของกระทรวง ทั้งน้ี ในการกระจายอ านาจการ                  

จัดการศึกษาไปยังคณะกรรมการบริหารโรงเรียนและสถานศึกษา รัฐได้ให้ความส าคัญกับการ

ตรวจสอบการด าเนินงาน ทั้งในด้านคุณภาพการบริหาร การเรียนการสอน จึงได้จัดให้มีหน่วยงาน

                                                 

  
4
 วิจิตร  ศรีสอ้าน.(2555). การประชุม 4 สภามหาวิทยาลัย ประจ าปี พ.ศ.2555. สบืค้นจาก

http://dpr.wu.ac.th 
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ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบและถ่วงดุล 2 หน่วยงาน คือ ส านักงานตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 

และส านักงานรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา
5
 

 

2.  ผลของการศึกษาปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกบัอ านาจหนา้ที่ของส านกังาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษาในการก ากบัดูแลสถาบนัอุดมศึกษา ในกรณีการสรร

หาอธิการบดี นายกสภามหาวิทยาลยั และกรรมการสภามหาวิทยาลยัผูท้รงคุณวุฒ 

มีดงัต่อไปนี้    
  ปัจจุ บันการบริหารกิจการของสถานศึกษา รัฐได้กระจายอ านาจไปยังสภา

สถาบันอุดมศึกษา ให้สภาสถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งสามารถออกกฎ ระเบียบ ข้องบังคับ                   

ในเร่ืองที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการภายในของสถาบันอุดมศึกษาได้เอง โดยเฉพาะในเร่ือง              

การสรรหาผู้บริหารระดับสูงของสถาบันอุดมศึกษา จึงเกิดช่องว่างที่สถาบันอุดมศึกษาบางแห่ง

ออกระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศ เพ่ือแสวงหาประโยชน์ให้กับตนเองและพวกพ้อง จนส่งผล

ให้เกิดปัญหาร้องเรียนและความแตกแยกภายในสถาบันอุดมศึกษา ซ่ึงสามารถแยกประเด็น

ปัญหาได้ ดังน้ี 
 2.1  ปัญหาเกี่ยวกบัอ านาจหน้าที่ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาในการก ากบัดูแล

สถาบันอุดมศึกษา กล่าวคือ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในฐานะเป็นหน่วยงานที่

ก ากับดูแลสถานศึกษา ไม่มีอ านาจในการตรวจสอบความเหมาะสมของผู้ที่จะด ารงต าแหน่ง

อธิการบดี นายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จึงเป็นช่องว่าง

ของกฎหมายที่ท  าให้สภาสถาบันอุดมศึกษาใช้อ านาจในการสรรหาอธิการบดี  นายกสภา

มหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ตามอ าเภอใจ โดยไม่ค านึงถึงมาตรฐาน

ทางคุณธรรม จริยธรรม ในการสรรหา  
 2.2  ปัญหาการขาดมาตรฐานก าหนดต าแหน่งส าหรับผู้ด ารงต าแหน่งอธิการบดี  นายกสภา

มหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ กล่าวคือ พระราชบัญญัติระเบียบ

ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ซ่ึงเป็นกฎหมายแม่บท               

ในการก าหนดระเบียบวิธีส าหรับระบบบริหารงานบุคคล โดยมิได้ก าหนดมาตรฐานกลางเกี่ยวกับ

หลักเกณฑ ์วิธกีารได้มา และคุณสมบัติของผู้ด ารงต าแหน่งอธิการบดี นายกสภามหาวิทยาลัยและ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิเอาไว้ รวมทั้งมิได้มีการก าหนดบทบาทหน้าที่ของ 

“ก.พ.อ.” ให้มีอ านาจตรวจสอบข้อบังคับของสถาบันอุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการได้มา
ของผู้ด ารงต าแหน่งอธิการบดี  นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย

ผู้ทรงคุณวุฒิไว้แต่อย่างใด  

                                                 

  
5
ฉลวยลักษณ ์ สนิประเสริฐ. (2542). โครงสร้างการบริหารการศึกษาประเทศนวิซีแลนด.์  

กรงุเทพฯ: ส านักงานเลขาธกิารสภาการศึกษา. 
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 2.3  ปัญหาการตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ กล่าวคือ ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ 
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม รวมทั้งพระราชบัญญัติจัดตั้ง

สถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่ง ก าหนดให้สภาสถาบันอุดมศึกษาเป็นผู้มีอ านาจในการด าเนินการ

สรรหาอธิการบดี นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  โดย

สามารถก าหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามตามที่ก  าหนดในข้อบังคับของสถาบันอุดมศึกษา

ได้เอง ซ่ึงการใช้อ านาจตามกฎหมายน้ี เป็นเร่ืองเกี่ยวกับการอนุมัติ อนุญาต การออกค าสั่ง                

หรือการออกกฎ ระเบียบ ตามที่กฎหมายให้อ านาจไว้ แต่เมื่อพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ             

พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 ให้อ านาจกับสภาสถาบันอุดมศึกษาในการสรรหา

อธิการบดี นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ แต่กลับไม่มีการ

ก าหนดวิธกีารควบคุมการใช้อ านาจเอาไว้ 

 2.4  ปัญหาการออกระเบียบ ข้อบังคับ ตามพระราชบัญญัติจัดตั้ งสถาบันอุดมศึกษา                    

ในก ากบัของรัฐ กล่าวคือ การที่สถาบันอุดมศึกษามีความเป็นอิสระในการบริหารงาน มีอ านาจใน
การก าหนดผู้ที่จะด ารงต าแหน่งอธิการบดี นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย

ผู้ทรงคุณวุฒิ ก าหนดนโยบายการปกครอง การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง และมี

อ านาจหน้าที่ของตนเองโดยเฉพาะในการออกกฎ ข้อบังคับ หรือค าสั่ง ได้ด้วยตนเอง ภายใต้

หลักการกระจายอ านาจที่สมบูรณ์ แต่การที่มีความเป็นอิสระเช่นน้ัน ท าให้เกิดปัญหาการ                   

ออกระเบียบหรือข้อบังคับโดยผู้มีส่วนได้เสยี เพ่ือเอื้อประโยชน์ให้แก่ตนเองและพวกพ้อง 
 
3.  บทสรุปและขอ้เสนอแนะ 
  สืบเ น่ืองมาจากการปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ                 

พ.ศ. 2542 และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ที่ได้
ก าหนดกลไกการกระจายอ านาจทางการบริหารไปสู่สถานศึกษา  โดยอยู่ในการก ากับดูแลของ

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ซ่ึง สกอ. ไม่ได้มีอ านาจหน้าที่ในการตัดสินใจ               

ในเร่ืองใดๆ ดังน้ัน หากเกิดปัญหาธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการสถาบันอุดมศึกษาทั้งในส่วน

ของสภาสถาบันอุดมศึกษาและผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา โดยเฉพาะในเร่ืองการสรรหาอธิการบดี                 

นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  รัฐมนตรี ว่าการ

กระทรวงศึกษาธิการ คณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา             

จึงไม่มีอ านาจในการเข้าไปจัดการแก้ไขปัญหาได้  จึงส่งผลให้เกิดปัญหาความขัดแย้งภายใน

สถาบันอุดมศึกษาที่รัฐไม่สามารถเข้าไปแก้ไขปัญหาได้ ผู้วิจัยจึงขอเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา

ดังกล่าว ดังน้ี  
 3.1  แก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546
โดยก าหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ คณะกรรมการการอุดมศึกษา และส านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา มีอ านาจในการติดตาม ตรวจสอบ ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ ์
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และประกาศของสถาบันอุดมศึกษา  ให้ เ ป็นไปตามหลักเกณฑ์กลางที่ คณะกรรมการ                  

การอุดมศึกษาก าหนด โดยรวมถึงให้มีอ านาจในการยับย้ังการแต่งตั้งหรือการด าเนินการ                      

เพ่ือให้ได้มาซ่ึงผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารระดับสูงในสถาบันอุดมศึกษา  ในกรณีที่เกิดปัญหา                  

ความขัดแย้ง ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือฝ่าฝืนต่อบทบัญญัติ

แห่งกฎหมาย  
  3.2 แก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา                  

พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม โดยการก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับมาตรฐานส าหรับผู้ด ารง

ต าแหน่งอธิการบดี  นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ                      

โดยก าหนดทั้งคุณวุฒิทางการศึกษา และประสบการณ์ในการสอน หรือประสบการณ์ด้านการ

บริหาร รวมทั้งก าหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามให้ชัดเจน เพ่ือให้สถาบันอุดมศึกษาแต่ละ

แห่งถือปฏิบัติเป็นเกณฑ์มาตรฐานกลาง ทั้งน้ี  เห็นควรให้เพ่ิมเติมในส่วนของมาตรการ                    

ในการควบคุมการออกกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ และประกาศของฝ่ายบริหารใน

สถาบันอุดมศึกษา พร้อมทั้งก าหนดมาตรการลงโทษแก่สถาบันอุดมศึกษาที่ด าเนินการฝ่าฝืน   
 3.3  แก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติจัดตั้ งสถาบันอุดมศึกษาในก ากับของรัฐแต่ละแห่ง 

สบืเน่ืองจากมาตรการควบคุมภายในที่ก  าหนดในการบริหารสถาบันอุดมศึกษา เช่น ฝ่ายกฎหมาย

ซ่ึงท าหน้าที่โดยนิติกรของสถาบันอุดมศึกษาสามารถตรวจสอบกฎหมายที่ผ่านการพิจารณาของ

สภาสถาบันอุดมศึกษาแล้ว หรือการอุทธรณ์ ร้องทุกข์ ส าหรับบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาที่

ได้รับความคับข้องใจจากการออกกฎต่างๆ แต่กระบวนการควบคุมภายในดังกล่าว ยังไม่สามารถ

ตรวจสอบการกระท าที่เป็นการพิจารณาทางปกครองโดยผู้มีส่วนได้เสียได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

เพราะอิทธิพลของผู้บริหารที่ มีผลต่อผู้ใต้บังคับบัญชา ซ่ึงในการก าหนดโครงสร้างของ

สถาบันอุดมศึกษาจะมีองค์คณะบุคคลที่ส าคัญ 3 ชุดหลักๆ คือ สภาสถาบันอุดมศึกษา สภา

คณาจารย์และข้าราชการ และสภาวิชาการ โดยแต่ละองค์คณะบุคคลจะมีการบริหารงานแยก               

จากกันอิสระ ท าให้ไม่มีกระบวนการตรวจสอบถ่วงดุลกัน ผู้วิจัยจึงเห็นว่าหากมีการแก้ไข

พระราชบัญญัติจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาในก ากับของรัฐแต่ละแห่ง โดยก าหนดให้คณะบุคคล            

ทั้ง 3 ชุด ดังกล่าว มีอ านาจหน้าที่ในการตรวจสอบถ่วงดุลกันได้ ย่อมเป็นการสร้างมาตรการ              

ในการควบคุมภายในส าหรับผู้บริหารระดับสงูได้เป็นอย่างดี  
 3.4  จัดต้ังองค์กรที่ มีอ านาจตรวจสอบการใช้อ านาจของสภาสถาบันอุดมศึกษา แม้ว่า

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม

รวมทั้งพระราชบัญญัติจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่ง ก าหนดให้สภาสถาบันอุดมศึกษาเป็น          

ผู้มีอ านาจในการด าเนินการในเร่ืองสรรหาอธิการบดี นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภา

มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิได้เอง แต่กลับไม่มีการก าหนดวิธีการควบคุม หรือการถ่วงดุลการใช้

อ านาจของสภามหาวิทยาลัย ผู้วิจัยจึงมีความเหน็ว่า นอกจากแนวทางในการแก้ไขกฎหมายต่างๆ 

ที่เกี่ยวข้องดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ยังมีอีกแนวทางหน่ึงที่หลายหน่วยงานน ามาใช้ในการแก้ไข
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ปัญหาในเร่ืองการตรวจสอบหรือถ่วงดุลการใช้อ านาจรัฐ กล่าวคือ การจัดตั้งองค์กรอิสระในการ

ตรวจสอบการใช้อ านาจ ดังน้ัน จึงเหน็ควรให้มีการจัดต้ังองค์กรที่มีอ านาจตรวจสอบการใช้อ านาจ

ของสภาสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือมิให้ใช้อ านาจหน้าที่โดยมิชอบ และให้ใช้อ านาจตามเจตนารมณ์

ของกฎหมาย โดยสมควรเป็นองค์กรที่มีความเป็นกลางและเป็นอิสระจากการบริหารงานภายใน

สถาบันอุดมศึกษาอย่างแท้จริง การตรวจสอบควบคุมการใช้อ านาจดังกล่าวจึงอาจกระท าได้โดย

อาศัยการควบคุมโดยองค์กรภายนอกซ่ึงมีฐานะเป็นองค์กรพิเศษ และมีศักยภาพเพียงพอที่จะ

รับผิดชอบผลการด าเนินการของตนได้ องค์กรในลักษณะเช่นนี้  ควรเป็นองค์กรที่มีความเป็นกลาง

ทางการเมือง และเป็นอสิระจากการบริหารงานภายในสถาบันอุดมศึกษาอย่างแท้จริง 
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