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ข้อค าถามก่อนจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
ออกเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ



อธิการบดีตอบ: การเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐมีขึ้นเพื่อ
ปรับเปลี่ยนระบบการบรหิารจัดการให้มีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น
และเพื่อให้มีระบบบริหารวิชาการที่ดีโดยมุ่งสู่ความเป็นเลศิทาง
วิชาการตาม ปณิธานเริ่มแรกในการสถาปนามหาวิทยาลยั เพราะ
ที่ผ่านมาพบว่าการบริหารวิชาการในระบบราชการนั้นจะพัฒนา
ให้รุดหน้าก้าวทันต่อความเปลีย่นแปลงของสังคมไดย้าก 
เนื่องจากติดขัดในกฎเกณฑ์ และระเบียบแบบแผนของทางราชการ
ที่มีอยู่มากมาย

ถาม:
ท าไมต้องเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ



อธิการบดีตอบ: ไม่ใช่ การเป็นมหาวิทยาบันในก ากับของรัฐมิใช่การ
โอนให้เป็นของเอกชน มิใช่การน า ไปขายให้แก่เอกชนและมิใช่หน่วยสร้างความ
ร่ ารวย เพราะมหาวิทยาลัยยังคงเป็นหน่วยงานของรัฐ ประเภทหนึ่ง 
โดยมิได้มุ่งค้าหาก าไรมาแบ่งปัน หากแต่มีวัตถุประสงค์ในการด าเนินการเพื่อ
ประโยชน์ สาธารณะทางการศึกษา กล่าวคือ มหาวิทยาลัยนั้นมีวัตถุประสงค์
ท่ีจะบุกเบิก แสวงหาและเป็น คลังความรู้ ให้การศึกษา ส่งเสริม ประยุกต์ 
และพัฒนาวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง สร้างบัณฑิตวิจัย เป็นแหล่งรวมสติ 
ปัญญา และบริการทางวิชาการแก่สังคม รวมทั้งสืบสานทะนุบ ารุงศิลปะ 
และวัฒนธรรม ทั้งนี้ ตามที่ก าหนดไว้ในมาตรา 7 ของร่าง พรบ .จุฬาฯ

ถาม: การเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐเหมือน
การแปรรูปรัฐวิสาหกิจและจะน าไปขาย ให้แก่เอกชน

เพื่อเป็นหน่วยสร้างความร่ ารวยใช่หรือไม่



อธิการบดีตอบ: ไม่จริง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยไม่ว่าเป็นมหาวิทยาลัยใน
ก ากับของรัฐ หรือเป็นส่วน ราชการ มหาวิทยาลัยก็ไม่ได้มีความมุ่งหมายที่จะ
หารายได้จากการจัดเก็บค่าเล่าเรียน โดยมหาวิทยาลัย มีแหล่งในการหา
รายได้ทางอื่นสนับสนุนอยู่แล้ว และที่ส าคัญทุกปีการศึกษามหาวิทยาลัยยังมี
นโยบายชัดเจนในการจัดสรรทุนการศึกษาให้แก่นิสิตที่ขาดแคลนทุนทรัพย์
จนส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีอีกด้วย ซึ่งเป็นนโยบายที่ด าเนินการมา
ตลอด โดยมหาวิทยาลัยมีการจัดทุนการศึกษาทั้งในส่วนของ มหาวิทยาลัย
และของคณะให้แก่นิสิต รวมกันแล้วเป็นเงินปีละประมาณหนึ่งร้อยล้าน และใน
แ ต่ ล ะ ปี  มี นิ สิ ต จ า น ว น ส อ ง พั น ก ว่ า ค น ที่ ไ ด้ รั บ ทุ น ก า ร ศึ ก ษ า

ถาม: มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐมุ่งหวังก าไรจากการจัดเก็บ
ค่าเล่าเรียนซึ่งจะเป็นการตัดสิทธิ์คนจนจริงหรือไม่



อธิการบดีตอบ : ไม่ใช่ เพราะว่าปณิธานหลักของมหาวิทยาลัย คือ การสร้าง
ความรู้คู่คุณธรรม และเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย เพื่อเป็นฐานความรู้ของแผ่นดิน โดยขอ
ยืนยันว่ามหาวิทยาลัยไม่ได้มีนโยบายเป็นองค์กรธุรกิจทางการศึกษาแต่อย่างใด ดังจะ
เห็นได้จากร่าง พรบ .มาตรา 8 ซึ่งระบุไว้อย่างชัดเจนว่า มหาวิทยาลัยมีหน้าที่ที่จะต้อง
ด าเนินการตามวัตถุประสงค์ในมาตรา 7 โดยยึดหลักดังนี้
1. ความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา
2. ความเป็นเลิศทางวิชาการควบคู่ไปกับความมีคุณธรรม
3. มาตรฐานและคุณภาพทางวิชาการอันเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ
4. การน าความรู้คู่สู่สังคม เพื่อเป็นการเตือนสติและแนวทางแก้ไขปัญหาสังคม
5. ความรับผิดชอบต่อรัฐและสังคมทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น
6. ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารที่โปร่งใสและตรวจสอบได้
7. การบริหารงานโดยบุคลากรมีส่วนร่วม

ถาม :มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐจะเน้นการประกอบธุรกิจจนละเลยการ
ส่งเสริมคุณธรรมของนิสิตใช่หรือไม่



อธิการบดีตอบ : ส าหรั บกรณีของพนักงาน
มหาวิทยาลัยนั้นนโยบายในการเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐได้
เริ่มด าเนินการมาตั้งแต่ปี 2542 แล้วโดยมหาวิทยาลัยมีระบบและ
กรอบในการก าหนด อัตราเงินเดือนที่ชัดเจนและด าเนินการเรื่อยมา
อย่างไม่มีปัญหาใดๆ โดยปัจจุบันนี้ บุคลากร จ านวน 1 ใน 3 ของ
มหาวิทยาลัยเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย กล่าวคือ มหาวิทยาลัย
ไม่สามารถบรรจุข้าราชการเพิ่มมาตั้งแต่ปี 2542 แล้ว ทั้งนี้ 
เมื่อเปลี่ยนสถานะ มหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ 
ระบบบริหารจัดการต้องดียิ่งขึ้นกว่าเดิม อย่างแน่นอน

ถาม: พนักงานมหาวิทยาลัยจะเป็นอย่างไรเมื่อเป็นมหาวิทยาลัย
ในก ากับของรัฐ



อธิการบดีตอบ : ข้าราชการมีสิทธิที่จะเลือกเปลี่ยน
สถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย หรือจะเป็น ข้าราชการอยู่
ต่อไปจนเกษียณอายุราชการก็ได้ เพราะร่าง พรบ .มิได้บังคับ
ให้ข้าราชการ ต้องแสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพในทันที และยังได้
ก าหนดชัดเจนว่า ผลตอบแทนที่ ได้รับ หลังเปลี่ยนสถานภาพ
จะไม่ต่ ากว่าเดิม นอกจากนี้  บุคลากรยังได้รับสิทธิประโยชน์
จากระบบ กบข.และบ าเหน็จบ านาญตามสิทธิที่มีอยู่เดิมทุกประการ 
และยังมีสิทธิได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตามหลักเกณฑ์ต าแหน่ง
วิชาการเหมือนเดิมโดยขอยืนยันว่าข้าราชการที่เปลี่ยน สถานภาพ
เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยยังคงได้รับการดูแลอย่างเต็มที่

ถาม: ข้าราชการจะเป็นอย่างไรเมื่อเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ



อธิการบดีตอบ: ไม่ใช่ เพราะตามร่าง พรบ. จุฬาฯ 
นั้น ได้ก าหนดกรอบของกระบวนการตรวจสอบที่โปร่งใสและชัดเจน 
มีการดุลและคานอ านาจ และสามารถถูกตรวจสอบได้จาก
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก กระบวนการก ากับดูแลเป็นไปตามระบบธรร
มาภิบาล ดังที่ได้ปรากฏชัดแจ้งในร่าง พรบ. หมวด 3 ว่าด้วยการ
ประกันคุณภาพและการประเมิน หมวด 4 การบัญชีและการ
ตรวจสอบ และที่ส าคัญ การเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐไม่ได้
ท าให้ มหาวิทยาลัยหลุดพ้นจากการตรวจสอบของหน่วยงานอื่น ๆ 
อาทิ ป.ป.ช. หรือ ส.ต.ง.แต่อย่างใด

ถาม: เมื่อเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐแล้ว ผู้บริหารจะมีอ านาจมาก
โดยปราศจากการตรวจสอบและไม่มีความโปร่งใส ใช่หรือไม่



ข้อพิจารณาเมื่อจุฬาฯ ออกนอกระบบ



ความสัมพันธ์ภายนอกระหว่าง
มหาวิทยาลัยกับรัฐบาล

ความเปน็หน่วยขึ้นตรงต่อรัฐมนตรี
และคณะรัฐมนตรี 

01

ความสัมพันธก์ับหน่วยราชการ
ภายนอกมหาวิทยาลัย

02

- ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

- ส านักงบประมาณ

- กรมบัญชีกลาง

- ส านักงานตรวจเงินแผ่นดนิ



ความสัมพันธ์
ภายนอก

มหาวิทยาลัย
ในกากับของรัฐ

ส านัก
งบประมาณ

ส านักงาน
ตรวจเงนิแผ่นดนิ

กระทรวงการคลัง

รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศกษาธิการ

คณะรัฐมนตรี

การจัดสรร
เงนิอุดหนุนท่ัวไป เบกิงบประมาณ

เงนิอุดหนุนตามงวดเงิน

ผูต้รวจสอบสอบบญัชี

- นโยบายและแผนงบประมาณ

- มาตรฐานการศึกษา
- การแต่งต้ังกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย

- อธิการบดแีละผู้บริหาร



การจัดระบบงานภายในมหาวิทยาลัย

(1) โครงสร้างองค์กรและกระบวนการบริหาร

(2) ระบบงานวิชาการ

(3) ระบบงานบุคลากร

(4) ระบบงบประมาณการเงินและทรัพย์สิน

(5) ระบบงานบริหารทัว่ไป



พระราชบัญญัติ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พ.ศ. 2551





โครงสร้างองค์กรและกระบวนการบริหาร

มาตรา ๙ มหาวิทยาลัยอาจแบ่งส่วนงาน ดังนี้
(๑) ส านักงานสภามหาวิทยาลัย
(๒) ส านักงานมหาวิทยาลัย
(๓) คณะ
(๔) ส านักวิชา
(๕) วิทยาลัย
(๖) สถาบัน

มหาวิทยาลัยอาจให้มีส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นท่ีมีฐานะเทียบเท่าคณะ 
ส านักวิชา วิทยาลัย หรือสถาบัน เพื่อด าเนินการตามวัตถุประสงค์ใน
มาตรา ๗ เป็นส่วนงานในมหาวิทยาลัยอีกได้



ระบบงบประมาณและทรัพย์สิน

มาตรา ๑๔ รายได้ของมหาวิทยาลัย  มีดังนี้

(๑) เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐบาลจัดสรรให้เป็นรายปี

(๒) เงินและทรัพย์สินซึ่งมีผู้อุทิศให้แก่มหาวิทยาลัย 

(๓) เงินกองทุนที่รัฐบาลหรือมหาวิทยาลยัจัดตั้งขึ้น และรายได้หรือผลประโยชน์จากกองทุน

(๔) ค่าธรรมเนียม ค่าบ ารุง ค่าตอบแทน เบี้ยปรับ และค่าบริการต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย 

(๕) รายได้หรือผลประโยชน์ท่ีได้จากการลงทุนหรือการรว่มลงทุน และจากทรัพย์สิน 
ของมหาวิทยาลัย 

(๖) รายได้หรือผลประโยชน์ท่ีได้จากการใช้ที่ราชพัสดุหรือจัดหาประโยชน์
ในที่ราชพัสดุ ซึ่งมหาวิทยาลัยปกครอง ดูแล ใช้ หรือจัดหาประโยชน์

(๗) รายได้หรือผลประโยชน์อื่น 



ข้อบังคับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๗











































• Infographic Style

ข้อดีและข้อเสีย
ของมหาวิทยาลัยนอกระบบ 

ข้อดี
- เพื่อเกิดความคล่องตัวในการบริหารมหาวิทยาลัยมากขึ้น 
เป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายของรัฐบาล 

- มหาวิทยาลัยสามารถเปิดหลักสูตรเพื่อตอบสนอง
ความต้องการของตลาดแรงงานได้ 

- สวัสดิการของบุคลากรในมหาวิทยาลัยเทียบเท่าเอกชน 
ตรวจสอบได้ยาก 

ข้อเสีย
- ค่าเล่าเรียนเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งอาจจะเป็นการตัดโอกาส
ทางการศึกษาของผู้

- มีรายได้น้อยทางอ้อม 
- คณะหรือหลักสูตรที่ไม่คุ้มทุนในการเปิดสอน 
อาจจะต้องปิดตัวลงการบริหารงานของฝ่ายบริหาร
อาจจะไม่โปร่งใส 



D

D
D

D

D

บทสรุปจากการออกนอกระบบของจุฬา

ความพร้อมขององค์กรและผู้บริหารเป็นเรื่องส าคญั 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งความพร้อมขององค์กรเป็นเรื่องใหญ่ที่จะช่วย
ให้ได้ค าตอบว่าถึงเวลาแล้วหรือยังที่จะออกไปอยู่นอกระบบ 

01

02

03

05 04



Question & Answer

ขอบคุณครับ


