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บทคดัย่อ 

   วิทยานิพนธ์ฉบับน้ีมี วัตถุประสงค์ในการศึกษาแนวคิด หลักการ และทฤษฎี 

ทางกฎหมายมหาชนที่ เกี่ยวกับการควบคุมก ากับดูแลมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษา  

และหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน อีกทั้งเพ่ือศึกษามาตรการทางกฎหมายและระบบ  

การควบคุมก ากับดูแลมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาของต่างประเทศและประเทศไทย 

ตลอดจนเพ่ือวิเคราะห์ปัญหาทางกฎหมายและเพ่ือเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาทาง

กฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมก ากับดูแลมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษา และการมีส่วนร่วม

ของประชาชน อีกทั้งเพ่ือให้ประเทศไทยสามารถแก้ไขปัญหาที่ เกิดข้ึนได้อย่างเหมาะสม 

และมีประสทิธภิาพต่อไป 

 จากการศึกษา พบว่า นับตั้งแต่มีการบังคับใช้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  

พ.ศ. 2542ประเทศไทยมีการพัฒนาเกี่ยวกับระบบการศึกษาอย่างมาก แต่ในทางกลับกันยังคง

เกิดปัญหาทางกฎหมาย ดังต่อไปน้ี 1)ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับระบบการก ากับดูแล

มหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน 2)ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายเพ่ือควบคุม

มหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ ขัดต่อหลักความเป็นอิสระและเสรีภาพ 

ทางวิชาการ 3)ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการติดตาม

ตรวจสอบการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษา 

 ดัง น้ัน จะเห็นได้ ว่าประเทศไทยต้องแก้ ไขเ พ่ิมเติมบทบัญญัติของกฎหมาย  

คือ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542และพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 

พ.ศ. 2546โดยการน าแนวคิดและข้อกฎหมายของต่างประเทศ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา อังกฤษ  

มาปรับใช้กับบทบัญญั ติในกฎหมายเกี่ ยวกับการควบคุมก ากับดูแลมหาวิทยาลัยหรือ

สถาบันอุดมศึกษาของประเทศไทย เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม  

และมีประสทิธิภาพอย่างย่ังยืนสบืต่อไป 

 

                                                           

นักศึกษาหลักสตูรนิตศิาสตรมหาบณัฑติ สาขานิตศิาสตร์ มหาวทิยาลัยธรุกจิบณัฑติย์ 

**
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธห์ลัก 
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1. บทน า  

  ในปัจจุบันประเทศไทยได้มีการปฏิรูประบบการศึกษาของประเทศและได้มีการตรา

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ที่มีเน้ือหาของบทบัญญัติในการวางรากฐาน 

ของระบบการศึกษาในประเทศไทยและยังมีเน้ือหาของบทบัญญัติให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักรไทยในอดีตหลายฉบับ เช่น รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 

2540 เป็นต้น  

  เม่ือพิจารณาจากกฎหมายที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่าเกิดปัญหาทางกฎหมาย

เกี่ยวกับการควบคุมก ากับดูแลมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษา และการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนซ่ึงผู้เขียนจะขอกล่าวถึงปัญหาทางกฎหมายในแต่ละประเดน็ปัญหาดังต่อไปนี้  

  1) ปั ญ ห า ท า ง ก ฎหม า ย เ กี่ ย ว กั บ ก า ร ค ว บ คุ ม ก า กั บ ดู แ ลมห า วิ ท ย า ลั ย 

หรือสถาบันอุดมศึกษาเมื่อพิจารณาการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาให้มีมาตรฐานการศึกษา 

และการพัฒนาการศึกษาที่ เท่าเทียมกันระหว่างมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 

และ เอกชน น้ัน  จ า ต้ อ งมี กฎหมายในกา รก า กับ ดูแลการบ ริห าร งานมหา วิทยา ลั ย 

หรือสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือให้เกิดมาตรฐานกลางและการพัฒนาการศึกษาที่มีคุณภาพมาตรฐาน

และเป็นไปในแนวทางเดียวกนั  

  จากที่กล่าวมาข้างต้น ผู้เขียนจึงเหน็ว่ามีปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมก ากับ

ดูแลมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาซ่ึงสมควรแก่การศึกษา ดังต่อไปนี้  

  (1) ปัญหาทางกฎหมายเกี่ ย วกั บระบบการก ากั บ ดู แลมหา วิ ทยา ลั ยห รื อ

สถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน 

  ในปัจจุบันเกดิปัญหาเกี่ยวกบัความไม่เสมอภาคในการก ากับดูแลระหว่างมหาวิทยาลัย

หรือสถาบันอุดมศึกษาทั้งของรัฐกับเอกชน เพราะมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่อยู่

ภายใต้การก ากับดูแลของคณะกรรมการการอุดมศึกษาน้ันคณะกรรมการดังกล่าวจะไม่สามารถ

ก ากับ ดูแลให้ เ ป็นไปตามวัตถุประสงค์ข องกฎหมายได้  เ น่ืองจากมหา วิทยา ลัยหรือ

สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ คณะกรรมการการอุดมศึกษามีอ านาจหน้าที่ เพียงก ากับดูแลให้

มหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาของรัฐแห่งน้ันๆ ต้องด าเนินงานภายใต้กรอบที่กฎหมาย

ก าหนดไว้เท่าน้ันจึงส่งผลให้มหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาของรัฐเพิกเฉยและไม่ให้ความ

ร่วมมือต่อการตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการศึกษาของคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ตามที่กฎหมายก าหนด อีกทั้งยังส่งผลให้กระทรวงศึกษาธิการซ่ึงเป็นหน่วยงานโดยตรงในการ

ก ากับดูแลมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาของรัฐไม่มีมาตรการตามกฎหมายเพ่ือบังคับใช้ 

ให้มหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาของรัฐจะต้องปฏบัิติตามหากมีการฝ่าฝืน และในกรณีที่มี

การด าเนินงานซ่ึงไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษา

แห่งน้ันๆกระทรวงศึกษาธิการจะด าเนินการลงโทษบุคคลผู้รับผิดชอบในการด าเนินงานของ

มหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาแห่งน้ันๆโดยการลงโทษดังกล่าว จะเป็นการลงโทษทางวินัย
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กับอธิการบดีซ่ึงเป็นผู้บริหารสูงสุดหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเท่าน้ันโดยการลงโทษทางวินัยดังกล่าว 

จะอาศัยอ านาจตามที่พระราชบัญญัติจัดต้ังมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาของรัฐแห่งน้ัน ๆ 

ก าหนดเป็นการเฉพาะ 

  ในกรณีการควบคุมก ากับดูแลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษา

ของเอกชนน้ัน รัฐโดยคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะท าหน้าที่ในการก ากับดูแลโดยการ

ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการศึกษา หากมหาวิทยาลัยและสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 

ไม่ปฏบัิติตามหรือฝ่าฝืนกฎหมาย คณะกรรมการการอุดมศึกษาจะท าหน้าที่ก  ากับดูแลให้เป็นไป

ตามกฎหมาย แต่หากเกดิกรณีร้ายแรงแห่งพฤติกรรมที่กระท าผิด หรือกรณีที่รัฐไม่สามารถเข้าไป

ก ากบัดูแลได้ทนัทว่งท ีคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะใช้มาตรการควบคุมตามที่พระราชบัญญัติ

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546ได้ก าหนดไว้ ซ่ึงผลของค าสั่งทางปกครองที่ร้ายแรงที่สุด 

ในการลงโทษมหาวิทยาลัยและสถาบันอุดมศึกษาเอกชน คือการเพิกถอนใบอนุญาตเสียทีเดียว 

เทา่กบัเป็นค าสั่งให้ปิดการด าเนินกจิการภายในมหาวิทยาลัย 

  (2) ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายเพ่ือควบคุมมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษา

เอกชนที่ขัดต่อหลักความเป็นอสิระและเสรีภาพทางวิชาการ 

  นับตั้งแต่มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546น้ัน

การใช้อ านาจตามกฎหมายดังกล่าวของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในการสั่งแต่งตั้ง

คณะกรรมการควบคุมสถาบันอุดมศึกษาเอกชน เป็นการกระท าโดยอาศัยอ านาจตาม

พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546ที่ส่งผลกระทบต่อการจัดท าบริการสาธารณะ

ในการด าเนินกิจการหรือการบริหารงานของมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาเอกชนอย่าง

ชัดเจนโดยเฉพาะอย่างย่ิงในกรณีที่กฎหมายได้ก าหนดให้อธิการบดี คณาจารย์ประจ า  

และเจ้าหน้าที่ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนห้ามมิให้ปฏบัิติหน้าที่ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนน้ัน

ต่อไป ซ่ึงการก าหนดของกฎหมายดังกล่าว เป็นการก าหนดที่ส่งผลกระทบต่อการท าหน้าที่ของ

คณาจารย์ประจ าของมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาเอกชนน้ันๆเน่ืองจากการห้ามมิให้

คณาจารย์ประจ าปฏิบัติหน้าที่ในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาเอกชนต่อไป จะกระทบต่อ

การปฏบัิติท าหน้าที่ หรือภาระหน้าที่ในการท างานด้านวิชาการของคณาจารย์  

  ดังน้ัน จะเหน็ได้ว่า หากมีการบังคับใช้กฎหมาย คือพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษา

เอกชน พ.ศ. 2546จะส่งผลท าให้ประชาชนที่ เ ข้ารับบริการสาธารณะด้านการศึกษาจาก

มหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาเอกชน คือนักศึกษา เกิดผลกระทบโดยตรงจากการเข้าไป

ควบคุมการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาเอกชน โดยรัฐจะเข้าไปควบคุม

กิจการโดยการออกค าสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุม ซ่ึงค าสั่งดังกล่าวจะไปกระทบต่อความ

เป็นอิสระทางวิชาการในการด าเนินกิจการของมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  

กับเสรีภาพทางวิชาการในการปฏิบัติหน้าที่ของคณาจารย์ในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษา

เอกชนที่ถูกควบคุม ซ่ึงการกระท าโดยการอาศัยอ านาจตามกฎหมายดังกล่าวจึงก่อให้เกิดผลเสีย
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ต่อการพัฒนาการศึกษาในระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย และก่อให้เกิดผลเสียต่อการพัฒนา

บุคลากร ทางด้านต่างๆ ซ่ึงบุคลากรดังกล่าวน้ัน ถือเป็นก าลังส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ 

และสงัคมของประเทศไทยต่อไปในอนาคต น่ันเอง 

  2) ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการติดตาม   

ตรวจสอบการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษา 

  นับตั้งแต่มีการบังคับใช้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542เกิดปัญหา

เกี่ยวกับการขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการติดตาม ตรวจสอบการด าเนินงานของ

มหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาเน่ืองจากมิได้มีการก าหนดให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วม 

กบัคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา

ในระดับอุดมศึกษา กล่าวคือ ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542ได้ก าหนดให้

กระทรวงศึกษาธิการมีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับการส่งเสริมและก ากับดูแลการศึกษาทุกระดับและ 

ทุกประเภท ก าหนดนโยบาย แผนและมาตรฐานการศึกษา สนับสนุนทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 

ส่งเสริมและประสานงานการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และการกีฬาเพ่ือการศึกษา รวมทั้ง 

การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาและราชการอื่นตามที่มีกฎหมายก าหนด 

ให้เป็นอ านาจหน้าที่ของกระทรวงหรือส่วนราชการที่สังกัดกระทรวง โดยคณะกรรมการ 

การอุดมศึกษา ซ่ึงประกอบด้วยกรรมการโดยต าแหน่งจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนองค์กร

เอกชน ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ และผู้ทรงคุณวุฒิซ่ึงมีจ านวน 

ไม่น้อยกว่าจ านวนกรรมการประเภทอื่นรวมกนั 

  ดังน้ัน จะเห็นได้ว่า ผลของการกระท าดังกล่าวของส านักงานคณะกรรมการ 

การอุดมศึกษา ท าให้ประชาชนเสียสิทธิตามวัตถุประสงค์และเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ ส่งผล  

ท าให้การบังคับใช้กฎหมายของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จึงขัดเจตนารมณ์ของ

รัฐธรรมนูญ ที่จะต้องส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในด้านการจัดท าบริการ

สาธารณะด้านการศึกษา ที่เกี่ยวเน่ืองเช่ือมโยงกับการตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐและการจัดท า

บริการสาธารณะของรัฐ ซ่ึงกค็ือคณะกรรมการการอุดมศึกษา เน่ืองจากการบังคับใช้กฎหมาย 

โดยคณะกรรมการการอุดมศึกษาอีกทั้งส่งผลเสียท าให้ประชาชนขาดการมีส่วนร่ วมในการ

ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผล เพ่ือท าให้การจัดท าบริการสาธารณะด้านการศึกษาท าให้เกิด

ประโยชน์สงูสดุกบัประชาชนชาวไทย น่ันเอง 

2.แนวคิดและทฤษฎีกฎหมายเกี่ยวข้อง 

หลักความเสมอภาคถือว่าเป็นหลักพ้ืนฐานของศักด์ิศรีของความเป็นมนุษย์ซ่ึงมนุษย์ย่อม

ได้รับการรับรองและคุ้มครองจากกฎหมายอย่างเท่าเทียมกันในฐานะที่เป็นมนุษย์โดยมิต้อง

ค านึงถึงคุณสมบัติอื่นๆอาทเิช้ือชาติศาสนาภาษาถิ่นก าเนิดเป็นต้นและขณะเดียวกันกถ็ือได้ว่าหลัก

ความเสมอภาคน้ีเป็นหลักที่ควบคุมมิให้รัฐใช้อ านาจของตนตามอ าเภอใจโดยการใช้อ านาจของรัฐ

แก่กลุ่มบุคคลใดบุคคลหน่ึง รัฐต้องสามารถอธิบายได้ว่าเพราะเหตุใดรัฐจึงกระท าการ 
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อนัก่อให้เกดิผลกระทบหรือเป็นการให้ประโยชน์แก่บุคคลใดบุคคลหน่ึงน้ันโดยเฉพาะหากการให้

เหตุผลไม่อาจรับฟังได้แสดงว่าการใช้อ านาจของรัฐน้ันเป็นไปตามอ าเภอใจดังน้ัน หลักความเสมอ

ภาคจึงเป็นหลักส าคัญในการรับรองและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและสามารถน ามา

ตรวจสอบการใช้อ านาจของรัฐไม่ว่าจะเป็นฝ่ายนิติบัญญัติฝ่ายบริหารและฝ่ายตุลาการได้ 

   หลักการส าคัญของหลักความเสมอภาค คือ “จะต้องปฏิบัติต่อสิ่งที่มีสาระส าคัญ

เหมือนกนัอย่างเท่าเทยีมกัน และจะต้องปฏบัิติต่อสิ่งที่มีสาระส าคัญแตกต่างกันให้แตกต่างกันไป

ตามลักษณะของเร่ืองน้ัน ๆ”ซ่ึงหลักความเสมอภาคในที่น้ี หมายถึงหลักการที่ว่า ในสถานการณ์ 

ที่เหมือนกันจะต้องปฏิบัติด้วยหลักเกณฑ์เดียวกัน เพราะอย่างน้อยที่สุดทุก ๆ คนย่อมจะต้องมี

ความเสมอภาคกันต่อหน้ากฎหมาย หรือมีความเสมอภาคกันในสายตาของกฎหมาย เพ่ือให้

บุคคลเหล่าน้ีมีโอกาสภายใต้ขอบเขตที่ทุกคนทดัเทียมกัน ส าหรับความเสมอภาคที่ปรากฏอยู่ใน

รัฐธรรมนูญนั้น พบหลากหลายรูปแบบแตกต่างกันไป ทั้งความเสมอภาคในกระบวนการยุติธรรม 

ความเสมอภาคในภาระสาธารณะ ความเสมอภาคในการท างานภาครัฐ ความเสมอภาคในการ

เลือกตั้ง ตลอดจนความเสมอภาคในการรับบริการสาธารณะ เป็นต้น  

หลักความเป็นอิสระทางวิชาการ หมายความว่า มหาวิทยาลัยจะเป็นอิสระได้น้ัน 

จะต้องได้รับหลักประกนัพ้ืนฐานจากรัฐ 4ประการคือ มหาวิทยาลัยจะต้องมีความเป็นอิสระในด้าน

การจัดองค์กร วิชาการ การบริหารงานและการเงินดังน้ี  

 1) ความเป็นอิสระในการจัดองค์กร หมายความว่า มหาวิทยาลัยจะต้องมีส่วนร่วม

ในการก าหนดภารกิจ วัตถุประสงค์ และขอบเขตอ านาจหน้าที่ของมหาวิทยาลัยเองและสามารถ

ก าหนดรูปแบบองค์กรและหน่วยงานต่างๆของมหาวิทยาลัย ตลอดทั้งมีอ านาจจัดตั้งและก าหนด

ขอบเขตอ านาจหน้าที่ขององค์กรต่างๆเหล่าน้ันได้เอง ภายในกรอบวัตถุประสงค์กว้างๆ 

ที่ก  าหนดอยู่ในกฎหมายจัดต้ังมหาวิทยาลัยที่ตราข้ึนโดยรัฐเท่าน้ัน เช่น การมีสภามหาวิทยาลัย 

ซ่ึงเป็นองค์กรที่มีความเป็นอิสระจากรัฐ เป็นผู้ดูแลกิจการภายใน เพ่ือให้เกื้ อกูลต่อภารกิจของ

มหาวิทยาลัยให้มากที่สดุ และให้การคิดค้นการแสวงหาสจัธรรมเป็นไปด้วยดี  

 2) ความเป็นอิสระทางวิชาการน้ันโดยธรรมชาติแห่งการก าเนิดองค์กรในรูป

มหาวิทยาลัย ได้มีสิ่งซ่ึงเรียกว่า “เสรีภาพทางวิชาการ”เกิดขึ้ นและด ารงอยู่มาพร้อมๆกับการ

ก าเนิดขึ้นของมหาวิทยาลัยในประเทศตะวันตกมาโดยตลอด มหาวิทยาลัยจึงมีอ านาจอย่างเตม็ที่

ในการที่จะก าหนดเน้ือหาหลักสตูรที่มีการเรียนการสอน การก าหนดวิธีการเรียนการสอน การวาง

เง่ือนไขในการทดสอบความรู้ของผู้ศึกษาและมีอ านาจอย่างเตม็ที่ในการอนุมัติปริญญาแก่บุคคล 

ที่เหน็สมควรให้ปริญญา ตลอดจนการก าหนดเน้ือหาขอบเขตของการค้นคว้าวิจัยต่างๆและการ

ก าหนดเง่ือนไขคุณสมบัติของคณาจารย์ผู้สอนในมหาวิทยาลัยด้วย เพ่ือให้สอดคล้องกับภารกิจ

ของมหาวิทยาลัยในการที่จะต้องเกื้ อกูลต่อกระบวนการในการแสวงหาความรู้และการสร้าง

ความคิดโดยอสิระ รวมถึงการสั่งสมและเผยแพร่สจัธรรมความรู้น้ันด้วย 

231



6 

 

 3) ความเป็นอสิระในการบริหารงาน ความเป็นอิสระในการบริหารงานขององค์กร

ในรูปแบบมหาวิทยาลัยน้ันขึ้ นอยู่กับความสามารถบริหารมหาวิทยาลัยด้วยตนเองในรูป

คณะกรรมการของมหาวิทยาลัยที่มาจากบุคลากรของมหาวิทยาลัยน้ันๆ ซ่ึงมีลักษณะการ

บริหารงานในรูปของการตัดสินใจร่วมกันและไม่อยู่ภายใต้อ านาจบังคับบัญชาของผู้มีอ านาจ

ควบคุมมหาวิทยาลัย หากแต่ผู้มีอ านาจควบคุมมหาวิทยาลัยอาจมีสิทธิใช้อ านาจยับย้ังการกระท า  

ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และยังมีอ านาจดูแลโดยทั่วไป เพ่ือให้การตัดสินใจของคณะกรรมการ

บริหารมหาวิทยาลัยเป็นไปตามกรอบที่มีไว้ในกฎหมายจัดต้ังมหาวิทยาลัยหรือแนวนโยบายแห่ง

รัฐก าหนดไว้เทา่นั้น 

 4) ความเป็นอิสระในทางการเงิน เป็นหลักเกณฑ์ส าคัญและเป็นหัวใจของ

หลักประกันความเป็นอิสระของการเป็นองค์กรกระจายอ านาจทุกรูปแบบ รวมทั้งองค์กร

มหาวิทยาลัยด้วย กล่าวคือ หลักประกันในการที่จะต้องได้รับการสนับสนุนในทางการเงินจากรัฐ

หรือเอกชน และการก าหนดเง่ือนไขในการใช้จ่ายเงินเหล่าน้ันด้วยความคล่องตัวและโดยสมควร 

เพ่ือป้องกันการคิดค้นและการถ่ายทอดความรู้ที่อาจเกิดการสนองตอบผู้ให้เงินเน่ืองจากความ

เกรงใจหรือเกรงกลัวว่าจะไม่สนับสนุนต่อไป 

หลักเสรีภาพทางวิชาการในส่วนของหลักเสรีภาพทางวิชาการ จะมีความหมายโดย

หลักการใหญ่ๆ 3 ประการด้วยกนั คือ  

ประการแรก หมายถึง เสรีภาพที่อาจารย์ในมหาวิทยาลัยต้องการจะมีในการแสดงออก

ซ่ึงความคิดเหน็ จะเป็นในรูปของการพูดหรือการเขียนกต็าม โดยที่เขาไม่ต้องหวาดกลัวว่าจะถูก

ผู้บังคับบัญชาในมหาวิทยาลัยหรือผู้มีอ านาจทางการเมืองภายนอกมหาวิทยาลัยเข้าขัดขวาง 

ประการที่สอง เป็นเร่ืองของความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยในฐานะที่ เป็น

สถาบันการศึกษาช้ันสูงในสังคมกับสถาบันการปกครอง เสรีภาพทางวิชาการตามนัยน้ีจึงหมายถึง 

การที่สถาบันการศึกษาต้องการและเรียกร้องที่จะมีสิทธิในการวางนโยบายและระเบียบปฏบัิติการ

ได้เองโดยไม่ถูกควบคุมจากองค์การภายนอก 

ประการสุดท้าย ได้แก่การเรียกร้องที่จะมีเสรีภาพในการสอนอย่างเป็นอิสระโดย

ปราศจากข้อจ ากัดตามกฎหมายหรือระเบียบของสถาบันที่ปราศจากเหตุผล ทั้งนักศึกษาจ าต้องมี

เสรีภาพในการเล่าเรียนเท่าเทียมกับอาจารย์ด้วย เน่ืองจากอาจารย์กับนักศึกษาเป็นผู้มีความ 

เทา่เทยีมกนัทางปัญญา  

การมีส่วนร่วมของประชาชน คือ การที่ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมอย่างใดอย่างหน่ึง

ของหน่วยงานภาครัฐเพ่ือผลประโยชน์ส่วนรวม เร่ิมต้ังแต่การที่ประชาชนเกิดจิตส านึกในตนเอง 

และถือเป็นภาระหน้าที่ของตนในฐานะที่เป็นส่วนหน่ึงของสังคมที่ตนเองอยู่ ร่วมคิดร่วมวางแผน 

ร่วมด าเนินงาน ร่วมติดตามประเมินผลและร่วมรับผลประโยชน์ ทั้งน้ีเง่ือนไขส าคัญของการ          

มีส่วนร่วมของประชาชน จะต้องเกิดจากความเตม็ใจและความตั้งใจของประชาชนในเร่ืองน้ันๆ 
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รวมทั้งจะต้องตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของความเสมอภาค กล่าวคือ ประชาชนมีสิทธิเท่าเทียมกับ

ผู้เข้าร่วมคนอื่น ๆ และมีขีดความสามารถที่จะเข้ามามีส่วนร่วมได้  

  3. มาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ 

และประเทศไทย 

  3.1 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกบัการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ  

อังกฤษ ได้มีการก าหนดโครงสร้างของสถาบันอุดมศึกษา ซ่ึงต้องการก าหนดให้

สถาบันอุดมศึกษามีความเป็นอสิระในการบริหารงาน และต้องการให้สถาบันอุดมศึกษามีเสรีภาพ

ทางวิชาการ โดยการก าหนดให้บุคลากรในสถาบันการศึกษาของตนเป็นผู้มีหน้าที่บริหาร 

การท างานของสถาบันการศึกษาเพ่ือไม่ให้สถาบันการศึกษาอยู่ภายใต้อ านาจของใคร มหาวิทยาลัย

มีสิทธิและอ านาจในการบริหารงาน โดยเฉพาะงานด้าน วิชาการ ซ่ึงเ ป็นอ านาจของ

สถาบันอุดมศึกษา เช่น อ านาจในการออกปริญญาบัตร เม่ือรัฐเข้ารับรองสิทธิและเสรีภาพที่จะ

ด าเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ของสถาบันอุดมศึกษาให้มีอ านาจในการบริการสาธารณะ และให้

เป็นนิติบุคคลด้วยระบบกฎหมายอังกฤษไม่มีระบบกฎหมายมหาชนแยกออกไปต่างหาก 

อย่างแท้จริง รัฐก็มีอ านาจทางกฎหมายในการก ากับดูแลแต่ไม่มีอ านาจบังคับบัญชา  

การบริหารงานสถาบันอุดมศึกษาเป็นการบริหารงานเป็นระบบ two – tier คือ คนนอกดูแล 

ในเร่ืองงบประมาณ และนโยบายในส่วนของสถาบันอุดมศึกษาดูด้านวิชาการ  

สถาบันอุดมศึกษาของอังกฤษมีการประกันเร่ืองความเป็นเสรีภาพทางวิชาการมา 

อย่างยาวนาน ปราศจากความควบคุม และการก้าวก่ายทางการเมือง โดยตอบสนองความต้องการ

จากสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพตั้งแต่เร่ิมจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษา เสรีภาพทางวิชาการเป็น

หลักประกันโดยประวัติศาสตร์ เช่นเดียวกับสถาบันอุดมศึกษาในฝร่ังเศส สหราชอาณาจักรมีการ

ประกันระบบคุณภาพทางการศึกษา และการบริหารจัดการอุดมศึกษาที่ดีที่สุดแห่งหน่ึงในโลก 

มีความเป็นอิสระไม่อยู่ภายใต้ก ากับของกระทรวง กรมใด ๆ ในสหราชอาณาจักร ได้แก่ อังกฤษ 

สกอตแลนด์ เวลส์ และไอร์แลนด์เหนือ จะต้องผ่านกระบวนการประกันคุณภาพทางการศึกษา 

สหราชอาณาจักรเร่ิมใช้ระบบประกนัคุณภาพการศึกษาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1991 - 1992 

สถาบันอุดมศึกษาของอังกฤษจะ จัดองค์กรการบ ริหารภายในของแต่ละ

สถาบันอุดมศึกษาเอง โดยรัฐให้อิสระแก่มหาวิทยาลัยในการด าเนินงานทางวิชาการได้อย่างเตม็ที่ 

สถาบันอุดมศึกษาหรืออาจารย์มหาวิทยาลัย ซ่ึงเป็นผู้ถ่ายทอดวิชาการต่าง ๆ ให้กับประชาชน  

ซ่ึงจะสามารถด าเนินงานให้มีคุณภาพได้ สถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งจะรับรองคุณภาพของ

บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาออกไปได้อย่างไรน้ัน สถาบันอุดมศึกษาของอังกฤษจะต้องมีการ

ตรวจสอบคุณภาพของการศึกษา และการบริหารงานบุคคล และพัฒนาการเรียนการสอน  

ของตนเองโดยมีสภาสถาบันอุดมศึกษา และคณะกรรมการวิชาการของคณะวิชาต่าง ๆ เป็นหลัก  

ในการตรวจสอบและพัฒนาการเรียนการสอน 
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สหรัฐอเมริกา มีขั้ นตอนในการตรวจสอบและการประกันคุณภาพการศึกษา 

ในระดับอุดมศึกษาที่ให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล

การศึกษา ต้ังแต่การตรวจสอบหน่วยงานที่ท  าหน้าที่รับรองมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษาทั้งจาก

องค์กรที่เป็นส่วนราชการและที่ไม่ใช่ส่วนราชการ รวมถึงประชาชน โดยในข้ันแรกกระทรวง

การศึกษา จะอาศัยอ านาจตามกฎหมายอุดมศึกษา มาตรา1205และแก้ไขในกฎหมายมหาชน 

102-325(20U.S.C.1145)จัดต้ังคณะกรรมการที่ปรึกษาแห่งชาติว่าด้วยหลักการและคุณภาพ

ของสถาบันการศึกษา เพ่ือเสนอความเหน็ต่อรัฐมนตรีกระทรวงการศึกษาเกี่ยวกับการก าหนด

เกณฑก์ารรับรองสมาคมรับรองมาตรฐานสถาบันการศึกษาและสถาบันวิชาชีพเฉพาะทาง และการ

บังคับใช้เกณฑ์รวมทั้งมีหน้าที่จัดพิมพ์รายช่ือสมาคมที่ผ่านการรับรอง เง่ือนไข กฎ ระเบียบและ

กระบวนการที่สถาบันอุดมศึกษาจะเข้าร่วมโครงการที่รัฐบาลกลางสนับสนุนงบประมาณ ต่อมา

สมาคมจะน าเสนอรายงานผลการด าเนินการของสมาคม พร้อมทั้งย่ืนค าร้องต่อคณะกรรมการ  

ที่ปรึกษาแห่งชาติฯ เพ่ือขอให้พิจารณาและทบทวนการให้การรับรองสมาคมทุก3-5 ปี  

จากน้ันกระทรวงการศึกษาจะติดประกาศเชิญชวนให้ประชาชนส่งความเหน็เกี่ยวกับ

สมาคมน้ันๆ เป็นลายลักษณ์อักษรไปที่กระทรวงการศึกษา เพ่ือจะน าไปประมวลผลและน าเสนอ

ต่อคณะกรรมการที่ปรึกษาแห่งชาติฯ และรัฐมนตรีกระทรวงการศึกษาเพ่ือพิจารณา โดยกระทรวง

การศึกษาจะติดประกาศแจ้งวัน เวลา ที่จะมีการพิจารณาและทบทวนการให้การรับรองสมาคม 

และเชิญชวนให้บุคคลที่สาม หรือกลุ่มบุคคล ย่ืนเร่ืองเพ่ือขออนุญาตเสนอความเหน็ด้วยวาจาต่อ

คณะกรรมการที่ปรึกษาแห่งชาติฯ รวมทั้งเชิญชวนให้ประชาชนทั่วไปเข้าฟังการพิจารณาด้วย 

นอกจากน้ีประชาชนยังสามารถเข้าถึงข้อมูลของรัฐได้ โดยการขอตรวจสอบและท าส าเนาเอกสาร

ค าร้องของสมาคมเพ่ือขอให้รัฐบาลกลางและรัฐบาลมลรัฐให้การรับรองสมาคม รวมถึงรายงานผล

การด าเนินงานของสมาคม และความเหน็ที่ประชาชนส่งไปที่กระทรวงการศึกษาเป็นลายลักษณ์

อักษรสมาคมที่ผ่านการตรวจสอบและประเมินแล้วว่ามีคุณภาพมาตรฐานตามเกณฑ์รัฐบาลกลาง

และรัฐบาลมลรัฐ จะพิมพ์รายช่ือเพ่ือเผยแพร่แก่สาธารณชนต่อไป  

นอกจากน้ี สหรัฐอเมริกายังมีองค์กรภายนอกที่คอยประเมินผลมหาวิทยาลัย 

แ ล ะ ส ถ า บั น อุ ด ม ศึ ก ษ า ที่ ส า คั ญ อี ก ช้ั น ห น่ึ ง  คื อ  อ ง ค์ ก ร สื่ อ ม ว ล ช น  ซ่ึ ง ไ ด้ แ ก่ 

U.SNews&WorldReport ซ่ึงเป็นวารสารที่ท  าการประเมินผลและจัดอันดับมหาวิทยาลัย หลักสูตร 

4ปีที่ได้รับการรับรองมาตรฐานแล้วเป็นประจ าทุกปี โดยมีหลักเกณฑ์ส าคัญที่ใช้ในการจัดอันดับ 

เช่น ช่ือเสยีงทางด้านวิชาการ โอกาสเลือกสรรนักศึกษา ทรัพยากรด้านคณาจารย์ อัตราการคงอยู่ 

ทรัพยากรด้านการเงิน เงินบริจาคโดยศิษย์เก่า เป็นต้น เพ่ือเป็นข้อมูลให้ผู้ปกครองและนักเรียน  

ใช้ประกอบการตัดสนิใจเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยต่างๆได้ 
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  3.2 ประเทศไทย 

เมื่อพิจารณาการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาให้มีมาตรฐานการศึกษา และการ

พัฒนาการศึกษาที่เท่าเทยีมกันระหว่างมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชนน้ัน 

จ าต้องมีกฎหมายในการก ากบัดูแลการบริหารงานมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือให้เกิด

มาตรฐานกลางและการพัฒนาการศึกษาที่มีคุณภาพมาตรฐานและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน 

ดังน้ัน รัฐจึงได้ตรากฎหมายเพ่ือเป็นเคร่ืองมือในการก ากับดูแลและการจัดท าบริการสาธารณะ

ด้านการอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน โดยกฎหมายที่ก  าหนดมาตรการในการก ากับดูแล 

ที่ส าคัญ ประการแรกคือ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542ประการที่สอง ได้แก่ 

พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546และประการสุดท้าย เป็นพระราชบัญญัติ

จัดต้ังมหาลัยรัฐแต่ละแห่ง โดยกฎหมายดังที่ได้กล่าวมาข้างต้นน้ันจะก าหนดอ านาจหน้าที่ในการ

ก ากับดูแลมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน โดยก าหนดให้มีองค์กรกลาง 

ที่มีหน้าที่ในการควบคุมและก ากับดูแลการด าเนินกิจการมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษา 

ทั้งของรัฐและเอกชน ซ่ึงจะแบ่งอ านาจหน้าที่ในการก ากับดูแลมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษา

ของรัฐและเอกชนได้ดังน้ี  

ในกรณีการก ากับดูแลมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาของรัฐน้ัน รัฐได้ใช้อ านาจ

หน้าที่ตามกฎหมาย น่ันก็คือ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542ที่ก  าหนดให้

กระทรวงศึกษาธกิารมีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับการส่งเสริมและก ากับดูแลการศึกษาทุกระดับและทุก

ประเภท ก าหนดนโยบาย แผนและมาตรฐานการศึกษา สนับสนุนทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 

ส่งเสริมและประสานงานการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และการกีฬาเพ่ือการศึกษา รวมทั้ง 

การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาและราชการอื่นตามที่ มีกฎหมาย

ก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของกระทรวงหรือส่วนราชการที่สังกัดกระทรวง ตลอดจนรัฐยังก ากับ

ดูแลมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ผ่านพระราชบัญญัติจัดตั้งมหาวิทยาลัยรัฐ 

แห่งน้ันๆ โดยก าหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้ใช้อ านาจตามพระราชบัญญัติ

จัดตั้งมหาวิทยาลัยรัฐดังกล่าว  

ส่วนในกรณีมหาวิทยาลัยและสถาบันอุดมศึกษาเอกชน กฎหมายได้มีการก าหนดให้มี

การก ากบัดูแลและควบคุม โดยการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาเพ่ือให้เป็น

มาตรฐานเดียวกนักับของรัฐ ซ่ึงกฎหมายได้ก าหนดให้กระทรวงศึกษามีอ านาจหน้าที่ในการก ากับ

ดูแลมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาเอกชน โดยกระทรวงศึกษาธกิารก าหนดให้คณะกรรมการ

การอุดมศึกษาท าหน้าที่ก  ากับดูแลแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีคณะกรรมการ

การอุดมศึกษาเป็นผู้อาศัยอ านาจตามกฎหมาย ได้แก่ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 

2542ที่ก  าหนดให้การบริหารและการจัดการศึกษาของเอกชนน้ัน จะต้องมีความเป็นอิสระ โดยมี

การก ากบั ติดตาม ประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาจากรัฐ และต้องปฏบัิติตามหลักเกณฑ์

การประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเช่นเดียวกับสถานศึกษาของรัฐ และพระราชบัญญัติ
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สถา บันอุ ดมศึกษา เอกชน  พ .ศ .  2546ที่ ไ ด้ก าหนดอ านาจหน้ าที่ ใ นก ารก ากับ ดูแล

สถาบันอุดมศึกษาเอกชนไว้ในหมวด 7 

  4.ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมก ากับดูแลมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษา 

และการมีส่วนร่วมของประชาชน 

 จากการศึกษาปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการก ากับดูแลและควบคุมมหาวิทยาลัย 

สถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยน้ัน ผู้เขียนขอสรุปแต่ละประเดน็ปัญหาดังต่อไปนี้  

 1) ปัญหาทางกฎหมายเกี่ ย วกับการควบ คุมก ากับ ดูแลมหา วิทยา ลัยห รือ

สถาบันอุดมศึกษา 

 ในประเทศไทยถือว่าการศึกษาระดับอุดมศึกษา มีความส าคัญอย่างย่ิงต่อการพัฒนา

ประเทศ ซ่ึงเป็นการพัฒนาความคิด และทศันคติของประชากรในประเทศไทย จึงเป็นหน้าที่ของ

รัฐที่จะต้องจัดท าบริการสาธารณะด้านการอุดมศึกษาให้แก่ประชาชนอย่างเสมอภาค ทั่วถึง และมี

คุณภาพ โดยรัฐได้จัดตั้งมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาในภาครัฐ รวมถึงส่งเสริมให้เอกชน

เข้ามามีบทบาทในการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา เพ่ือแบ่งเบาภาระของรัฐในเร่ือง

งบประมาณแผ่นดินและบุคลากร ท าให้มีการจัดการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยหรือ

สถาบันอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนเป็นจ านวนมาก รัฐจึงต้องอาศัยกฎหมายในการเข้ามา 

ท าหน้าที่ควบคุมก ากับดูแลมหาวิทยาลัย เพ่ือด ารงไว้ซ่ึงมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาที่มุ่งสู่

ความเป็นเลิศทางวิชาการด้วยความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัทั่วทั้งประเทศ  

 จากที่กล่าวมาข้างต้น ผู้เขียนจึงขอกล่าวถึงปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุม

ก ากบัดูแลมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษา ดังต่อไปนี้  

 (1) ปัญหาทา งกฎหมายเกี่ ย วกับร ะบบการก า กับ ดูแลมหา วิทยา ลัยห รือ

สถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน  

 จากการศึกษา พบว่า เกิดปัญหาเกี่ยวกับความไม่เสมอภาคในการก ากับดูแลระหว่าง

มหา วิทยา ลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาทั้ งของ รัฐและเอกชน เพราะมหา วิทยา ลัยหรือ

สถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของคณะกรรมการการอุดมศึกษาน้ัน 

คณะกรรมการดังกล่าวจะไม่สามารถก ากับดูแลได้ตามวัตถุประสงค์ของกฎหมาย ส่งผลท าให้

มหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาของรัฐเพิกเฉยและไม่ให้ความร่วมมือต่อการตรวจสอบ 

ติดตามและประเมินผลการศึกษาของคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามที่กฎหมายก าหนด อีกทั้ง

ยังส่งผลท าให้กระทรวงศึกษาธิการซ่ึงเป็นหน่วยงานโดยตรงในการก ากับดูแลมหาวิทยาลัยหรือ

สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ใช้ตามกฎหมายเพ่ือให้มหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ

จะต้องปฏิบัติตามหากมีการฝ่าฝืน รวมถึงการด าเนินงานที่ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการ

จัดตั้งมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาแห่งน้ันๆ โดยกระทรวงศึกษาธิการจะด าเนินการทาง

วินัยกับบุคคลผู้รับผิดชอบในการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาแห่งน้ันๆ 

โดยการลงโทษดังกล่าว จะเป็นการลงโทษทางวินัยกับอธิการบดีซ่ึงเป็นผู้บริหารสูงสุดหรือผู้มีส่วน
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เกี่ยวข้องเท่าน้ันโดยการลงโทษทางวินัยดังกล่าวจะอาศัยอ านาจตามที่พระราชบัญญัติจัดต้ัง

มหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาของรัฐแห่งน้ัน ๆ ก าหนดเป็นการเฉพาะ ดังน้ัน การที่

คณะกรรมการการอุดมศึกษาไม่สามารถบังคับใช้กฎหมายได้ตามวัตถุประสงค์ของกฎหมาย 

ตลอดจนการบังคับใช้กฎหมายดังกล่าวก็ไม่ได้ รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยหรือ

สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ  

 นอกจากน้ี เกิดความเหล่ือมล ้าในการบังคับใช้กฎหมายเพ่ือก ากับดูแลมหาวิทยาลัย

หรือสถาบันอุดมศึกษาที่ส่งผลต่อการบริหารกิจการภายในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษา

เอกชน เน่ืองจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการโดยค าแนะน าของคณะกรรมการ  

การอุดมศึกษา จะใช้อ านาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาต หรืออาจถูกสั่งปิดกิจการภายหลังที่มีการแจ้ง

เตือนเป็นหนังสือ ในกรณีที่มหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาเอกชนไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ ์

วิธีการ หรือเง่ือนไขที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด อีกทั้งจะเห็นได้ว่าหากมหาวิทยาลัย

หรือสถาบันอุดมศึกษาดังกล่าวถูกลงโทษ จะส่งผลกระทบท าให้การจัดท าบริการสาธารณะ  

ด้านการศึกษาจะหยุดชะงักลงไม่ต่อเน่ือง ซ่ึงขัดต่อหลักการจัดท าบริการสาธารณะ ในขณะที่

มหาวิทยาลัยและสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐ มีเพียงแต่การก ากับดูแลตามกฎหมายเท่าน้ัน หากมี

การกระท าความผิดหรือการบริหาร และด าเนินกิจการของมหาวิทยาลัย สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 

ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ของกฎหมาย ทั้งในส่วนของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 

2542หรือพระร าช บัญญัติ จั ดตั้ งมหา วิทยา ลั ย  สถา บันอุ ดมศึกษาของ รั ฐแ ห่ ง น้ันๆ 

กระทรวงศึกษาธกิารกไ็ม่สามารถเข้าไปควบคุมหรือลงโทษมหาวิทยาลัย สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ

แห่งน้ันๆ ได้โดยตรง แต่จะน ากฎหมายอื่นมาบังคับใช้แทนเพ่ือการลงโทษบุคคลผู้กระท าการ 

ฝ่าฝืนทางวินัยเทา่นั้น ส่งผลท าให้เกดิความแตกต่างกบัมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาเอกชน

ที่จะต้องถูกลงโทษทั้งตัวสถาบันและตัวบุคคลผู้กระท าการฝ่าฝืนกถู็กลงโทษทางอาญา  

 (2) ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายเพ่ือควบคุมมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษา

เอกชนที่ขัดต่อหลักความเป็นอสิระและเสรีภาพทางวิชาการ 

 จากการศึกษา พบว่า การใช้อ านาจตามกฎหมายดังกล่าวของรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงศึกษาธิการในการสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมสถาบันอุดมศึกษาเอกชน เป็นการ

กระท าโดยอาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546ที่ส่งผลกระทบ

ต่อการจัดท าบริการสาธารณะในการด าเนินกิจการหรือการบริหารงานของมหาวิทยาลัยหรือ

สถาบันอุดมศึกษาเอกชนอย่างชัดเจน โดยเฉพาะอย่างย่ิงในกรณีที่กฎหมายได้ก าหนดให้

อธิการบดี คณาจารย์ประจ า และเจ้าหน้าที่ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนห้ามมิให้ปฏิบัติหน้าที่ 

ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนน้ันต่อไป ซ่ึงการก าหนดของกฎหมายดังกล่าว เป็นการก าหนดที่ส่งผล

กระทบต่อการท าหน้าที่ของคณาจารย์ประจ าของมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาเอกชนน้ันๆ 

เน่ืองจากการห้ามมิให้คณาจารย์ประจ าปฏบัิติหน้าที่ในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาเอกชน

ต่อไป จะกระทบต่อการปฏบัิติท าหน้าที่ หรือภาระหน้าที่ในการท างานด้านวิชาการของคณาจารย์
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ท่านน้ัน ๆ ซ่ึงการสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่หรือการควบคุมการปฏิบัติหน้าที่ทางวิชาการดังกล่าว

ย่อมส่งผลต่อเสรีภาพทางวิชาการของคณาจารย์อย่างชัดเจน 

 ดังน้ัน จะเห็นได้ว่า หากมีการบังคับใช้พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  

พ.ศ. 2546ในประเทศไทยจะส่งผลท าให้ประชาชนที่เข้ารับบริการสาธารณะด้านการศึกษาจาก

มหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาเอกชน คือ นักศึกษาเกิดผลกระทบโดยตรงจากการเข้าไป

ควบคุมการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาเอกชน โดยรัฐจะเข้าไปควบคุม

กจิการโดยการออกค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุม ซ่ึงค าสั่งดังกล่าวจะไปกระทบต่อความเป็น

อสิระทางวิชาการในการด าเนินกิจการของมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาเอกชน กับเสรีภาพ

ทางวิชาการในการปฏบัิติหน้าที่ของคณาจารย์ในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ถูก

ควบคุม ซ่ึงการกระท าโดยการอาศัยอ านาจตามกฎหมายดังกล่าวจึงก่อให้เกิดผลเสียต่อการพัฒนา

การศึกษาในระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย  

 2) ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการติดตาม   

ตรวจสอบการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษา 

 จากการศึกษา พบว่า ปัญหาเกี่ยวกับการขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ

ติดตามตรวจสอบการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษา เน่ืองจากมิได้มีการ

ก าหนดให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมกับคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในการติดตาม 

ตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา กล่าวคือ ตามพระราชบัญญัติ

การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542ได้ก าหนดให้กระทรวงศึกษาธิการมีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับการ

ส่งเสริมและก ากับดูแลการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท ก าหนดนโยบาย แผนและมาตรฐาน

การศึกษา สนับสนุนทรัพยากรเพ่ือการศึกษา ส่งเสริมและประสานงานการศาสนา ศิลปะ 

วัฒนธรรม และการกีฬาเพ่ือการศึกษา รวมทั้งการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัด

การศึกษาและราชการอื่นตามที่ มีกฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของกระทรวงหรือ 

ส่วนราชการที่สังกัดกระทรวง โดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา ซ่ึงประกอบด้วยกรรมการ 

โดยต าแหน่งจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผู้แทนองค์กรเอกชน ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ผู้แทนองค์กรวิชาชีพและผู้ทรงคุณวุฒิซ่ึงมีจ านวนไม่น้อยกว่าจ านวนกรรมการประเภทอื่นรวมกัน 

ดังน้ี จะเห็นได้ว่ามหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาทั้งรัฐและเอกชน ได้พัฒนาหลักสูตร  

การเรียนการสอนให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดไว้โดยให้อ านาจ

หน้าที่แก่คณะกรรมการการอุดมศึกษาในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษา 

โดยที่ประชาชนไม่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสตูรการศึกษา  
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ดัง น้ัน  จะ เห็นได้ ว่า  ผลของการกระท าดั งกล่าวของส า นักงานคณะกรรมการ 

การอุดมศึกษา ท าให้ประชาชนเสียสิทธิตามวัตถุประสงค์และเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ ส่งผล 

ท าให้การบังคับใช้กฎหมายของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จึงขัดต่อเจตนารมณ์ของ

รัฐธรรมนูญ ที่จะต้องส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในด้านการจัดท าบริการ

สาธารณะ ด้านการศึกษาที่เกี่ยวเน่ืองเช่ือมโยงกับการตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐและการจัดท า

บริการสาธารณะของรัฐ ซ่ึงก็คือคณะกรรมการการอุดมศึกษา อีกทั้งยังท าให้ประเทศไทย  

เกิดปัญหาที่เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชน ตลอดจนประชาชนไม่สามารถมีส่วนร่วม

เกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในการศึกษา ทั้งที่การมีส่วนร่วมเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ

การศึกษามีความจ าเป็นจะต้องสอดคล้องกับความต้องการของประชาชน เพ่ือท าให้การจัดท า

บริการสาธารณะด้านการศึกษาท าให้เกดิประโยชน์สงูสดุกบัประชาชนชาวไทย  

5. ข้อเสนอแนะ 

 ส าหรับแนวทางการแก้ไขปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการก ากับดูแลและควบคุม

มหาวิทยาลัย สถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยน้ัน ผู้เขียนขอเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา 

ดังต่อไปนี้  

 5.2.1 ปัญหาทางกฎหมายเกี่ ยวกับการควบคุมก ากับ ดูแลมหา วิทยา ลัยหรือ

สถาบันอุดมศึกษา 

 ผู้ เขียนเห็นควรให้มีแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  

พ.ศ. 2546 โดยให้มีการก าหนดเน้ือหาของมาตราเกี่ยวกับการก ากับดูแลมหาวิทยาลัยหรือ

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน และการควบคุมมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาเอกชนโดยการ 

แยกออกจากกันให้ชัดเจน เพ่ือป้องกันมิให้เกิดปัญหาความเหล่ือมล ้าในการบังคับใช้กฎหมาย 

โดยมีเน้ือหาของบทบัญญัติ ดังต่อไปนี้  

 1.ในกรณี การก าหนดบทบัญญัติ ใน ส่วนของการก า กับมหา วิทยา ลัยห รือ

สถาบันอุดมศึกษาเอกชนดังน้ี 

 “ในการก ากับดูแลสถาบันอุดมศึกษาเอกชน หากเกิดกรณีที่สถาบันอุดมศึกษาเอกชน

ใดไม่ปฏบัิติตามหลักเกณฑ ์วิธกีาร หรือเง่ือนไขที่กฎหมายก าหนดดังต่อไปน้ี 

  (1) ในกรณีที่ ผู้ถือใบอนุญาตไม่ใช้ค าว่ามหาวิทยาลัย สถาบัน หรือวิทยาลัย         

เป็นอักษรไทยน าหน้าช่ือสถาบันอุดมศึกษาเอกชนหรือใช้ช่ือสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเป็นอักษร

ต่างประเทศโดยไม่ได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรี 

  (2) ในกรณีที่ สถา บันอุดมศึกษา เอกชนใดไม่ปฏิบั ติตามข้อก าหนดของ

สถาบันอุดมศึกษาเอกชนหรือแก้ไขข้อก าหนดของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนตามมาตรา                  

11(1)(2)(3)(4)(5)(6) และ (7) โดยไม่ได้รับความเหน็ชอบจากคณะกรรมการ หรือเปิด

ด าเนินการในสาขาวิชาอื่นใดโดยไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขที่คณะกรรมการ

ก าหนด 
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  (3) ในกรณีที่สถาบันอุดมศึกษาเอกชนไม่มีทุนพอจะด าเนินการต่อไป หรือมี

หน้ีสินเกินทรัพย์สินหรือมีฐานะการเงินไม่มั่นคงอันอาจเกิดความเสียหายแก่สถาบันอุดมศึกษา

เอกชน 

  (4) หากมีการฝ่าฝืนบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติน้ี กฎกระทรวง เง่ือนไข           

ที่ รัฐมนตรีก าหนดหรือประกาศที่ออกหรือก าหนดตามพระราชบัญญัติน้ี หรือไม่ปฏิบัติตาม

ข้อก าหนดของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน หรือค าสั่ งของพนักงานเจ้าหน้าที่ ซ่ึงสั่ งการตาม

พระราชบัญญัติน้ี ทั้งน้ีในเมื่ออาจท าให้เกิดความเสียหายแก่สถาบันอุดมศึกษาเอกชนหรือไม่

ปฏบัิติตามค าสั่งของรัฐมนตรีซ่ึงสั่งการตามมาตรา 100 วรรคสาม 

  (5) มีการหยุดการเรียนการสอนเกินสองเดือนติดต่อกัน เว้นแต่เป็นการหยุดสอน

ตามข้อก าหนดของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 

  (6) ในกรณีที่ สภาสถาบัน กรรมการสภาสถาบัน อธิการบดี คณาจาร ย์                   

ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนหรือนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนด าเนินการอันเป็นภัย      

อย่างร้ายแรงต่อความมั่นคงหรือความปลอดภัยของประเทศ วัฒนธรรมของชาติ ความสงบ

เรียบร้อยหรือศีลธรรมอนัดีของประชาชน 

 ให้รัฐมนตรีโดยค าแนะน าของคณะกรรมการมีอ านาจในการสั่งการโดยท าเป็นหนังสือ

เตือนต่อสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเง่ือนไขตามที่กฎหมาย

ก าหนด ได้ท าการปรับปรุงแก้ไขสิ่งต่าง ๆ ตามที่ได้รับแจ้งไปภายในระยะเวลาที่ก  าหนด” 

 2. ในกรณีการก าหนดบทบัญญัติในส่วนของการควบคุมมหาวิทยาลัยหรือ

สถาบันอุดมศึกษาเอกชนดังต่อไปนี้  

 “ในกรณีที่สถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ได้รับหนังสือเตือนจากรัฐมนตรีแล้ว ยังเพิกเฉย

หรือไม่มีการด าเนินการหรือปรับปรุงแก้ไขตามที่ได้ก าหนดในหนังสอืเตือนดังกล่าว ให้รัฐมนตรีมีอ านาจ           

สั่งควบคุมแก่สถาบันอุดมศึกษาเอกชน ตามล าดับความรุนแรงของการกระท าความผิด ดังต่อไปน้ี 

  (1) ประการแรก สั่งให้งดรับนักศึกษาในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหน่ึงหรือทุกสาขาวิชา 

  (2) ประการสอง เพิกถอนการรับรองวิทยฐานะ 

  (3) ประการสาม เพิกถอนใบอนุญาต” 
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5.2.2 ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการติดตาม   

ตรวจสอบการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษา 

 ผู้เขียนเห็นควรให้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 

ดังต่อไปน้ี 

 “มาตรา 45 ให้สถานศึกษาเอกชนจัดการศึกษาได้ทุกระดับและทุกประเภทการศึกษา

ตามที่กฎหมายก าหนด โดยรัฐต้องก าหนดนโยบายและมาตรการที่ชัดเจนเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม

ของเอกชนในด้านการศึกษา 

 การก าหนดนโยบายและแผนการจัดการศึกษาของรัฐของเขตพ้ืนที่การศึกษาหรือของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ค านึงถึงผลกระทบต่อการจัดการศึกษาของเอกชน โดยให้รัฐมนตรี

หรือคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับฟังความคิดเหน็ของ

เอกชนและประชาชนประกอบกนั 

 ให้สถานศึกษาของเอกชนที่จัดการศึกษาระดับปริญญาด าเนินกิจการได้โดยอิสระ 

สามารถพัฒนาระบบบริหารและการจัดการที่เป็นของตนเอง มีความคล่องตัว มีเสรีภาพทาง

วิชาการ และอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของสภาสถานศึกษา ตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษา

เอกชน รวมถึงรัฐต้องก าหนดนโยบายและมาตรการเกี่ยวกับการให้ประชาชนเข้ามีส่วนร่วมเพ่ือ

ติดตามและตรวจสอบการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาในชุมชนของตนได้” 
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