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	 มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ได้ประเมนิตนเองหลงัการเปลีย่นแปลงจากการเป็นมหาวทิยาลยัในสงักดั

ของรัฐ	 มาเป็นมหาวิทยาลัยในก�ากับของรัฐ	 มาได้	 5	 ปี	 เพื่อให้ทราบว่าการเปล่ียนแปลงนี้ได้บรรลุ 

เป้าหมายเพียงใด	 การประเมินเป็นความริเริ่มของสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 และเกิดขึ้นครั้งแรก 

ในกลุ่มมหาวิทยาลัยในก�ากับของรัฐที่เปลี่ยนสภาพในปี	พ.ศ.	2550				

	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้จัดท�าเอกสารการประเมินขึ้น	 และอาจนับได้ว่าเป็นเอกสารส�าคัญ 

ด้านประวัตศิาสตร์การบรหิารมหาวทิยาลยัเชยีงใหม่	เพือ่เผยแพร่แก่ผูเ้กีย่วข้องท้ังภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัย	สามารถใช้เป็นแหล่งอ้างอิงและเรียนรู้เพื่อการพัฒนาองค์กรต่อไป	

	 ในนามของประธานคณะกรรมการประเมนิผล	ผมขอขอบพระคุณคณะท่ีปรกึษา	คณะกรรมการ

และคณะท�างานทกุท่านทีไ่ด้ทุม่เทการท�างานในครัง้น้ีมาตลอดร่วม	1	ปี	และขอขอบคุณผูท้รงคุณวุฒิ	

ผู้บริหาร	คณาจารย์	บุคลากร	และนักศึกษาทุกท่านที่ได้ร่วมในการให้ข้อมูลการประเมินในครั้งนี้																			

ดร.กฤษณพงศ์		กีรติกร		

ประธานคณะกรรมการประเมินผลฯ

กันยายน	พ.ศ.	2558
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กำรประเมนิผลกำรเป็นมหำวทิยำลยัในก�ำกบัของรฐั
ของมหำวทิยำลัยเชยีงใหม่

	 มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ได้ปรบัเปลีย่นการบรหิารมหาวิทยาลยัมาเป็นมหาวิทยาลัยในก�ากบัของรฐั	 

ตามพระราชบญัญัตมิหาวทิยาลยัเชยีงใหม่	พ.ศ.	2551	เมือ่วันที	่7	มนีาคม	พ.ศ.	2551	ซึง่ได้ด�าเนนิงาน	 

เป็นระยะเวลากว่า	 5	 ปี	 สภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่เห็นควรให้ด�าเนินการประเมินผลการเป็น

มหาวิทยาลัยในก�ากับของรัฐของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่	เพื่อที่จะได้ทราบประสิทธิภาพ	ประสิทธิผล	

รวมทั้งพิจารณาอุปสรรคต่าง	 ๆ	 ในการบริหารจัดการที่ผ่านมา	 และเสนอแนวทางในการปรับปรุง 

การบริหารจัดการ	เพื่อให้บรรลุเจตนารมณ์ของการเป็นมหาวิทยาลัยในก�ากับของรัฐต่อไป

	 ในการด�าเนินการประเมินมหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 ได้เรียนเชิญกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

ผูท้รงคณุวฒุ	ิ(ดร.กฤษณพงศ์		กรีตกิร)	เป็นประธานกรรมการในการประเมนิ	โดยท่านได้เรียนเชญิบคุคล 

ทีม่บีทบาทส�าคญัในการผลกัดนัการบรหิารมหาวทิยาลยัในรปูแบบมหาวทิยาลยัในก�ากบัของรฐัและเป็น 

อดตีผูบ้รหิารมหาวทิยาลัยมาเป็นทีป่รกึษาและกรรมการประเมนิ	และมบีคุลากรภายในมหาวทิยาลยั

เชียงใหม่เป็นคณะท�างาน	 ซึ่งการประเมินครั้งนี้	 มีวัตถุประสงค์	 1)	 เพื่อศึกษาเจตนารมณ์และความ

คาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	 ต่อการเป็นมหาวิทยาลัยในก�ากับของรัฐของมหาวิทยาลัยเชียงใหม	่ 

2)	 เพื่อศึกษาประสิทธิผลการเป็นมหาวิทยาลัยในก�ากับของรัฐของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 โดยเทียบ

กบัเจตนารมณ์และความคาดหวงัของผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี	3)	เพ่ือเสนอแนวทางการปรับปรงุการบรหิาร

จดัการ	ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของการเป็นมหาวิทยาลัยในก�ากบัของรฐัของมหาวิทยาลยัเชยีงใหม่	

และก�าหนดทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยใน	10	ปีถัดไป

	 กรอบแนวคิดในการประเมิน	 ได้มาจากการศึกษาจากเจตนารมณ์ของการเป็นมหาวิทยาลัย 

ในก�ากบัของรฐัในมมุมอง	4	ด้าน	รวมถงึศกึษาตามกรอบการบรหิารจดัการองค์กรท่ีดี	(Organization	

Excellence	Framework)	สมยัใหม่	9	มติิ	โดยได้บูรณาการท้ังสองแนวคิดเป็นกรอบในการประเมนิ	

	 โดยวิธกีารประเมิน	มดีงันี	้1)	ทบทวนเอกสารทีเ่กีย่วข้องกบัการเป็นมหาวทิยาลยัในก�ากับของ

รฐัและผลการด�าเนนิการทีผ่่านมา	โดยเปรยีบเทียบก่อนและหลงัการเปลีย่นเป็นมหาวิทยาลยัในก�ากบั

ของรัฐของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่	2)	สัมภาษณ์นายกสภามหาวิทยาลัย	กรรมการประเมิน	กรรมการ

สภามหาวิทยาลัย	 อดีตอธิการบดี	 ผู้ทรงคุณวุฒิ	 ผู้ใช้บัณฑิต	 และนักศึกษาเก่า	 3)	 สนทนากลุ่มกับ

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก	ได้แก่	กรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย	และบุคลากร

ภายในมหาวิทยาลัย	ได้แก่	ผู้บริหารมหาวิทยาลัย	ผู้บริหารส่วนงาน	คณาจารย์	นักวิจัย	ผู้ปฏิบัติงาน	

และนักศึกษา		4)	ใช้แบบส�ารวจเพื่อส�ารวจความพึงพอใจในการบริหารมหาวิทยาลัย	จากนักศึกษา

ทั้งระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา	จ�านวน	615	คน

จ



 ข้อค้นพบที่ส�ำคัญ
	 ในภาพรวม	พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่	พ.ศ.	2551	 เอื้อต่อเจตนารมณ์ของความ

เป็นมหาวิทยาลัยในก�ากับของรัฐ	มีความคล่องตัว	และให้อิสระในการด�าเนินการในด้านการบริหาร

จัดการ	 มีองค์กรที่เสริมสร้างความแข็งแกร่งของมหาวิทยาลัยในการบริหารงานและบริหารวิชาการ	

แต่กลไกภายในยงัไม่เอือ้ต่อการปฏบิตังิานให้เกดิความอิสระ	และคล่องตัวได้อย่างแท้จรงิ	กฎระเบียบ

และแนวปฏิบัติบางเรื่องยังไม่สนับสนุนให้บรรลุเจตนารมณ์ของความเป็นมหาวิทยาลัยในก�ากับ 

ของรัฐ	 ผู้บริหารและบุคลากรบางส่วนยังปรับมโนทัศน์ไปสู่แนวคิดความเป็นมหาวิทยาลัยในก�ากับ 

ของรัฐไม่เต็มที่ยังมีการท�างานแบบแยกส่วน	(Silo)	และการสื่อสารภายในยังไม่ถึงกลุ่มประชาคมใน

มหาวิทยาลัยอย่างทั่วถึง

	 ส�าหรบัประสทิธผิลและแนวทางการปรบัปรงุการบรหิารงานของการเป็นมหาวทิยาลยัในก�ากบั

ของรัฐของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่	ตามมุมมอง	4	ด้าน	มีดังนี้

 

 1) ด้ำนกำรบริหำรกำรเงิน 

	 พบว่า	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีข้อบังคับว่าด้วยการบริหารการเงินที่คล่องตัว	ก�าหนดระเบียบ

ที่เหมาะสมได้เอง	ไม่ต้องใช้ระเบียบของกระทรวงการคลัง	มีกฎหมายรองรับการหารายได้ที่ยืดหยุ่น	

มีกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สินที่ช่วยก�าหนดนโยบายและก�ากับดูแล	มีระบบบัญชีเกณฑ ์

คงค้าง	(3	มิติ)	ที่มีประสิทธิภาพ		

		 จากการประเมินกับความคาดหวัง	พบว่า	อยู่ในระดับท�ายังไม่ถึงความคาดหวัง	(Performing)	 

ซ่ึงมีข้อเสนอแนะในการปรบัปรงุ	ดงันี	้1)	การปรบัปรงุเกีย่วกบักระบวนการท�างานเกีย่วกบัการเบิกจ่าย	 

การจัดซ้ือจัดจ้างที่ยังล่าช้าและวิธีปฏิบัติยังไม่เป็นแนวทางเดียวกัน	 2)	 การหารายได้จากทรัพย์สิน	

และการใช้งานทรัพย์สิน	(Asset	utilization)	ยังไม่เกิดประโยชน์สูงสุด	

 

 2) ด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล 

	 พบว่า	บคุลากรมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ส่วนใหญ่มคีวามรกัและผกูพนักบัมหาวทิยาลยั	ผูบ้รหิาร

มีความทุ่มเท	 มีระบบบริหารงานบุคคลที่ไม่ต้องผ่านการพิจารณาจากส่วนกลาง	 สามารถก�าหนด 

ชือ่ต�าแหน่ง	จ�านวนอัตรา	อตัราเงนิเดอืน	และจดัสรรให้ส่วนงานต่าง	ๆ 	ภายใต้ข้อบงัคบัของมหาวทิยาลัย	 

สามารถจัดระบบสวัสดิการส�าหรับบุคลากรได้	 มีองค์กรพิทักษ์ระบบคุณธรรมให้กับผู้ปฏิบัติงาน 

ในมหาวิทยาลัย	ได้แก่	คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์

	 จากการประเมินกับความคาดหวัง	พบว่า	อยู่ในระดับท�ายังไม่ถึงความคาดหวัง	(Performing)	 

ซึ่งมีข้อเสนอแนะในการปรับปรุง	 ดังนี้	 1)	 ควรมีการสร้างความสมดุลของการบริหารภาระหน้าที่

อาจารย์	เพื่อให้เกิดการใช้ศักยภาพของอาจารย์สูงสุด	และระมัดระวังการใช้กฎเกณฑ์ในการผลักดัน

ผลงานมากเกินไปจนลดศักยภาพของอาจารย์	 2)	 ปรับมโนทัศน์	 ทัศนคติของบุคลากรและแนวการ
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ปฏบิตังิานท่ีเน้นประสทิธผิล	และส่งเสรมิการบรหิารบคุคลแบบการให้รางวลัตามผลงาน	(ค่าตอบแทน	

ความก้าวหน้า	การยอมรบั	ฯลฯ)	3)	ควรเพิม่ความยดืหยุ่นในวธิกีารรับอาจารย์หรอืบคุลากรภายนอก

ที่มีประสบการณ์และคุณสมบัติที่เหมาะสม	เช่น	ค่าจ้าง	ค่าตอบแทน

 

 3) ด้ำนองค์กรและกำรบริหำรภำยใน 

	 พบว่า	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีสภามหาวิทยาลัยที่เข้มแข็งก�ากับดูแลนโยบายส�าคัญ	 มีความ

คล่องตัวในการจัดโครงสร้างองค์กรและการบริหารจัดการ	 มีองค์กรที่เสริมสร้างความแข็งแกร่ง 

ในการบริหารงานของมหาวิทยาลัย	 ได้แก่	 คณะกรรมการบริหารงานบุคคล	 (ก.บ.)	 สภาวิชาการ	 

คณะกรรมการตรวจสอบและบรหิารความเสีย่ง	และคณะกรรมการอ�านวยการประจ�าส่วนงาน	ซึง่เป็น 

ผู้ประสานและถ่ายทอดนโยบายจากสภามหาวิทยาลัยสู่ส่วนงาน

	 จากการประเมินกับความคาดหวัง	พบว่า	อยู่ในระดับท�ายังไม่ถึงความคาดหวัง	(Performing)	 

ซึ่งมีข้อเสนอแนะในการปรับปรุง	 ดังน้ี	 1)	 ควรมีการทบทวนระเบียบและประกาศบางส่วน 

ให้มีความคล่องตัว	 โดยผู้ทบทวนหรือผู้ที่ออกระเบียบและผู้น�าไปปฏิบัติต้องมีความเข้าใจ	 มโนทัศน์	 

เจตนารมณ์	 และการบริหารงานแบบมหาวิทยาลัยในก�ากับของรัฐ	 2)	 ผู ้บริหาร	 และหัวหน้า

หน่วยงานทุกระดับ	 ควรสนับสนุนผู ้ปฏิบัติให้ท�างานอย่างคล่องตัว	 ไม่ยึดติดกับวิธีปฏิบัติ

เดิม	 ๆ	 3)	 ควรประเมินประสิทธิผลของหน่วยงานท่ีต้ังขึ้นอย่างจริงจังและบริหารจัดการอย่าง 

เหมาะสม	4)	 ควรปรับโครงสร้างการบริหารภายในให้กระชับ	 ไม่แบ่งหน่วยงานมากเกินไป	 5)	 ควร

มีการบูรณาการท�างานระหว่างหน่วยงานให้มากขึ้น	 6)	 ควรมีระบบการสื่อสารที่ทั่วถึงต่อประชาคม 

ในมหาวิทยาลัย	 7)	 ควรสร้างระบบและกลไกการบริหารการเปลี่ยนแปลงที่มีเป้าหมายที่ชัดเจน 

มีล�าดับการด�าเนินการก่อนหลัง	และมีกลไกการขับเคลื่อน

 

 4) ด้ำนกำรประสำนงำนภำยนอก

	 พบว่า	 การด�าเนินการที่ต้องมีกระบวนการผ่านหน่วยงานภายนอกลดลงไปเมื่อเทียบกับก่อน

การเป็นมหาวิทยาลัยในก�ากับของรัฐ	ทั้งด้านการจัดโครงสร้างองค์กร	การบริหารงานบุคคล	การเงิน	

และระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน	

	 จากการประเมินกับความคาดหวัง	 พบว่า	 ท�าได้ตามความคาดหวัง	 (Approaching	 target)	 

แต่มีข้อสังเกตว่า	 1)	 กฎเกณฑ์ด้านการศึกษาและการสร้างหลักสูตร	 ยังอยู่ภายใต้มาตรฐานของ

ส�านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา	ซึง่อาจไม่เหมาะกบับางบรบิทของมหาวิทยาลยั	2)	การก�ากบั

และตรวจประเมินจากหน่วยงานภายนอกต่าง	 ๆ	 มีความซ�้าซ้อน	 ไม่เป็นประโยชน์	 และสิ้นเปลือง

ทรัพยากร	 	 3)	 องค์กรภายนอกที่เกี่ยวข้องบางแห่งยังไม่เข้าใจหลักการบริหารจัดการของการเป็น

มหาวิทยาลัยในก�ากับของรัฐ
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	 ในภาพรวม	 ประสิทธิผลของการด�าเนินงานในมิติของจ�านวนนักศึกษา	 สัดส่วนอาจารย์ 

รบัผดิชอบนกัศกึษา	จ�านวนผลงานทางวชิาการตพีมิพ์เผยแพร่		จ�านวนบทความวจิยัทีไ่ด้รบัการอ้างองิ

จากฐานข้อมูล	Scopus	งบประมาณด้านการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก	พบว่า	เพิ่มขึ้นหลังจากการ

เป็นมหาวทิยาลยัในก�ากบัของรฐั	ซึง่ท�าให้มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่มคีวามเป็นเลศิทางวชิาการได้เรว็ขึน้

	 ส�าหรับความคาดหวังต่อมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ใน	10	ปีข้างหน้า	ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องอยากให้

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นมหาวิทยาลัยชั้นน�าระดับโลก	(World	Class	University)	มีความโดดเด่น

ในบางสาขา	รวมถึงสาขาที่เป็นอัตลักษณ์		เป็นมหาวิทยาลัยที่มุ่งผลิตคนเก่ง	คนดี	ซื่อสัตย์	มีทักษะ 

การส่ือสารและภาษาองักฤษ	มทีกัษะทีส่�าคญั	(ทัง้	Comprehensive	and	Complex	Skills)	ทีส่ามารถ

น�าไปใช้ในการประกอบอาชพีได้	มุง่สร้างบณัฑติให้เป็นผูเ้รยีนรู	้ปรับมมุมองเก่ียวกบัเป้าหมายของกลุม่ 

ผูเ้รยีนใหม่	คอื	กลุม่วยัท�างาน	กลุม่ผูส้งูอาย	ุกลุ่มแรงงานและลกูหลาน	โดยจดัการศึกษาให้สอดคล้อง

กับกลุ่มเป้าหมาย	 เพิ่มจ�านวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา	 มีการสร้างนวัตกรรมด้านการวิจัยและ

เทคโนโลยี	มีงานวิจัยที่เชื่อมโยงกับพื้นที่และภาคอุตสาหกรรม	มีงานวิจัยที่ตอบสนองต่อการพัฒนา

ประเทศ	มีระบบการบริหารจัดการที่มีธรรมาภิบาล	(Good	Governance)	มีการบริหารจัดการเป็น

ทีม	 (Collective	Leadership)	และเป็นผู้น�าด้านการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมที่จะสร้างจิตวิญญาณนี้

ลงสู่ทั้งนักศึกษาและบุคลากร	(Sustainability	University)

 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบำยส�ำหรับมหำวิทยำลัย

	 1.	 มหาวิทยาลัยควรทบทวนเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์	ให้มุ่งเป้าที่ชัดเจน	

	 2.	 มหาวิทยาลัยควรปรับปรุงกฎ	ระเบียบให้คล่องตัว	เน้นเป้าหมายและผลลัพธ์	

	 3.	 มหาวิทยาลัยควรสร้างและพัฒนาบุคลากรที่เน้นประสิทธิภาพ	 ผลงาน	 และมีน�้าใจเพื่อ 

ส่วนรวม	รวมถึงการสร้างแรงจูงใจในการท�างาน	

	 4.	 มหาวทิยาลยัควรมกีารปรบัปรุงกระบวนการท�างาน	โดยควรสนบัสนนุผูป้ฏบัิติให้ท�างานอย่าง 

คล่องตวั	ไม่ยดึตดิกบัวธิปีฏบิตัเิดมิ	ๆ 	และทบทวนกระบวนการให้มปีระสทิธภิาพ	ทีค่ล่องตวั	ไม่ซ�า้ซ้อน

	 5.	 มหาวิทยาลัยควรมีการหารายได้จากทรัพย์สินที่มีอยู่	โดยมีการลงทุนและบริหารสินทรัพย์

ที่มี	ให้เกิดประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยและส่วนรวม		

	 6.	 มหาวิทยาลัยควรมีระบบสร้างและเก็บข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ	

	 7.	 มหาวทิยาลยัควรพฒันาระบบการสือ่สารให้ทัว่ถึงต่อประชาคมในมหาวทิยาลยัในเรือ่งส�าคญั

ต่าง	ๆ

	 8.	 มหาวิทยาลัยควรทบทวนโครงสร้างองค์กรให้กระชับเหมาะกับบริบทของการบริหารที่มี

ประสิทธิภาพ	

	 9.	 มหาวิทยาลัยควรท�าความเข้าใจกับหน่วยงานภายนอกที่เก่ียวข้องเกี่ยวกับการบริหารงาน

แบบมหาวิทยาลัยในก�ากับของรัฐ
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1.1 ควำมเป็นมำของกำรประเมนิผลกำรเป็นมหำวทิยำลยัในก�ำกบั
 ของรฐัของมหำวทิยำลยัเชยีงใหม่

	 มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่มนีโยบายในการด�าเนนิการทีจ่ะปรบัเปลีย่นสถานภาพเป็นมหาวิทยาลยั

ในก�ากับของรัฐ	 โดยความเห็นชอบในหลักการของสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 เมื่อเดือนกรกฎาคม	 

พ.ศ.	2534	มหาวทิยาลัยได้จดัท�าร่างพระราชบญัญตัมิหาวทิยาลยัเชยีงใหม่เสนอต่อทบวงมหาวิทยาลยั	

และด�าเนินงานในกระบวนการต่าง	 ๆ	 เพ่ือผลักดันให้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ไปสู่การปรับเปลี่ยน

สถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยในก�ากับของรัฐมาอย่างต่อเนื่อง	 และคาบเกี่ยวกับรัฐบาลในหลายยุค

สมัย	จนกระทั่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ปรับเปลี่ยนสถานภาพจากส่วนราชการมาเป็นมหาวิทยาลัย

ในก�ากับของรัฐส�าเร็จ	 เมื่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้มีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย

เชยีงใหม่	พ.ศ.	....	เมือ่วนัที	่19	ธนัวาคม	พ.ศ.	2550	และได้น�าพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชยีงใหม่	

พ.ศ.	 2551	 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา	 เมื่อวันที่	 6	 มีนาคม	 พ.ศ.	 2551	 มีผลให้มหาวิทยาลัย

เชียงใหม่มีฐานะเป็นหน่วยงานของรัฐ	 บริหารจัดการในรูปแบบมหาวิทยาลัยในก�ากับของรัฐ	 ตั้งแต่

วันที่	7	มีนาคม	พ.ศ.	2551	เป็นต้นมา	โดยสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีอ�านาจและหน้าที่ก�ากับดูแล

กิจการทัว่ไปของมหาวิทยาลยั	สามารถออกข้อบังคบั	ระเบยีบ	ประกาศใด	ๆ	ทีเ่ก่ียวกบัการบรหิารงาน	

ของมหาวิทยาลัยได้เอง

	 มหาวิทยาลยัเชยีงใหม่เมือ่เป็นมหาวทิยาลยัในก�ากับของรฐัแล้วได้ปรบัเปลีย่นการบรหิารจดัการ

ทีส่�าคญั	ได้แก่	การจดัตัง้องค์กรตามทีก่�าหนดไว้ในพระราชบัญญัตมิหาวิทยาลยัเชยีงใหม่	พ.ศ.	2551	

คือ	 สภามหาวิทยาลัย	 สภาวิชาการ	 คณะกรรมการบริหารงานบุคคล	 คณะกรรมการอุทธรณ์และ

ร้องทุกข์	คณะกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัย	และสภาพนักงาน	การจัดโครงสร้างองค์กรมีการปรับ

โครงสร้างการแบ่งส่วนงานใหม่ในภาพรวมท้ังหมด	โดยประกาศในราชกจิจานุเบกษา	พร้อมด�าเนินการ

จัดแบ่งหน่วยงานในภาพรวมของทุกส่วนงานในมหาวิทยาลัย	และก�าหนดรูปแบบการบริหารจัดการ

องค์กร	โดยก�าหนดให้มีคณะกรรมการอ�านวยการ	และคณะกรรมการบริหารประจ�าส่วนงาน	เพื่อให้

สามารถรองรบัการบรหิารจดัการภายใต้การเป็นมหาวทิยาลยัในก�ากบัของรฐัได้อย่างมปีระสทิธภิาพ	

ด้านการบรหิารวิชาการมกีารออกกฎหมายล�าดบัรองเกีย่วกบัการบรหิารวชิาการ	การประกนัคณุภาพ

การศึกษาและการประเมินคุณภาพการศึกษา	 ด้านการบริหารงานบุคคลมีการออกกฎหมายล�าดับ

รองเก่ียวกบัการบรหิารงานบคุคล	สทิธแิละสวสัดกิารของพนกังานมหาวทิยาลยั	การสรรหาผูบ้รหิาร

ระดับต่าง	ๆ	การประเมินผลการปฏิบัติงานและกระบวนการพัฒนาพนักงานมหาวิทยาลัย	ด้านการ

บริหารการเงินมีการออกกฎหมายล�าดับรองด้านการบริหารการเงิน	 การพัสดุและการตรวจสอบ	 

บทที่ 1

บทน�ำ
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มกีารปรบัปรงุการออกข้อบงัคบัฯ	ระเบยีบฯ	ประกาศฯ	อ่ืน	ๆ 	เพือ่ให้เกดิประสิทธิภาพในการบรหิาร

จัดการในทุกด้านอย่างต่อเนื่อง

	 การเป็นมหาวทิยาลยัในก�ากบัของรฐัของมหาวทิยาลยัเชียงใหม่	ได้ด�าเนนิงานมาเป็นระยะเวลา

กว่า	 5	 ปี	 มหาวิทยาลัยจึงเห็นควรที่จะด�าเนินการประเมินผลการเป็นมหาวิทยาลัยในก�ากับของรัฐ 

ของมหาวทิยาลยัเชยีงใหม่เพือ่ทีจ่ะได้ทราบประสทิธิภาพ	ประสทิธิผล	รวมท้ังปัญหาอุปสรรคต่าง	ๆ 	ใน

การบรหิารจดัการ	โดยสภามหาวทิยาลยัในคราวประชมุครัง้ท่ี	9/2556	เมือ่วันท่ี	19	ตุลาคม	พ.ศ.	2556	

เหน็ชอบทีใ่ห้มกีารประเมินผลการเป็นมหาวทิยาลัยในก�ากบัของรฐัของมหาวทิยาลยัเชยีงใหม่	พร้อม

ให้ข้อเสนอแนะในกรอบคิดการประเมิน	2	หลักการใหญ่	คือ	1)	ประเมินการบรรลุถึงวัตถุประสงค ์

ในการปรบัเปลีย่นเป็นมหาวทิยาลยัในก�ากบัของรัฐในระยะเวลา	5	ปี	ท่ีผ่านมาเป็นอย่างไร	2)	สามารถ

บ่งบอกได้ว่าหากมหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ประสงค์จะเป็นมหาวิทยาลยัชัน้น�าของโลก	ควรจะต้องด�าเนิน

การหรือพัฒนาไปทิศทางใดและอย่างไร	โดยควรมีคนรุ่นใหม่ร่วมเป็นคณะท�างาน	

	 การด�าเนนิการประเมนิผล	สภามหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ได้มคี�าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการประเมนิ

ผลการเป็นมหาวทิยาลยัในก�ากบัของรฐัของมหาวิทยาลัยเชยีงใหม่	โดยมกีรรมการสภามหาวิทยาลัย

ผู้ทรงคุณวุฒิเป็นประธานกรรมการ	มีที่ปรกึษาและกรรมการประเมินจากอดีตผู้บรหิารมหาวิทยาลัย

ผู้ทรงคุณวุฒิ	 ที่ได้บริหารจัดการมหาวิทยาลัยในก�ากับของรัฐและผู้ทรงคุณวุฒิในแต่ละสาขามาร่วม

เป็นกรรมการ	โดยมรีองอธกิารบดฝ่ีายแผนงานและพฒันา	เป็นกรรมการและเลขานุการ	มคีณาจารย์

และบุคลากรในส่วนงานต่าง	ๆ	เป็นคณะท�างาน	โดยมีกองแผนงานเป็นฐานในการท�างาน

1.2 วัตถปุระสงค์ 

	 1.2.1	 เพือ่ศกึษาเจตนารมณ์และความคาดหวงัของผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี	ต่อการเป็นมหาวทิยาลยั

ในก�ากับของรัฐของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่	

	 1.2.2	 เพื่อศึกษาประสิทธิผลการเป็นมหาวิทยาลัยในก�ากับของรัฐของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่	

โดยเทียบกับเจตนารมณ์และความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	

	 1.2.3	 เพือ่เสนอแนวทางการปรบัปรงุการบรหิารจัดการ	ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของการเป็น

มหาวิทยาลัยในก�ากับของรัฐของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่	และก�าหนดทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย

ใน	10	ปีถัดไป	
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1.3 ขอบเขตของกำรศกึษำ

 ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ
	 คณะท�างานได้ศึกษาเจตนารมณ์ของการเป็นมหาวิทยาลัยในก�ากับของรัฐ	 จากการสัมมนา

มหาวิทยาลัยคร้ังที่	 3	 เร่ือง	 มหาวิทยาลัยในก�ากับรัฐบาล	ณ	 สวางคนิวาส	 จังหวัดสมุทรปราการ 

เมือ่วันที	่4-6	กนัยายน	พ.ศ.	2513	ซึง่เป็นการสมัมนาครัง้ส�าคญัของรฐับาล	โดยส�านกังานสภาการศกึษา

แห่งชาติ	 มุ่งเน้นการน�าเสนอรูปแบบใหม่ในการบริหารจัดการให้กับมหาวิทยาลัยของประเทศไทย 

เพื่อไปเป็นมหาวิทยาลัยในก�ากับรัฐบาล	โดยมีหลักการส�าคัญ	คือ	มหาวิทยาลัยมีอิสระในการด�าเนิน

การภายใน	 เพื่อความคล่องตัวในการผลักดันมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการได้เร็วขึ้น	 

ซึ่งประกอบด้วยสาระส�าคัญ	4	ด้าน	ดังนี้

	 •	 มุมมองที่ 1 ด้ำนกำรบริหำรกำรเงิน	เป็นการบริหารจัดการเงินเพื่อรองรับความคล่องตัว

ในการจัดหา	การบริหารรายได้	รวมถึงถ่วงดุลในด้านความโปร่งใสและการตรวจสอบที่ดี

	 •	 มมุมองที ่2 ด้ำนกำรบรหิำรงำนบคุคล	เป็นการบรหิารจดัการบุคลากรท่ีเปลีย่นเข้าสูร่ะบบ

ของมหาวิทยาลยัในก�ากบัรฐับาล	เพือ่ให้เกดิประสทิธิภาพ	ประสิทธิผลท่ีดี	มคีวามคุ้มค่า	โดยสามารถ

รักษาและสรรหาบุคคลที่มีคุณภาพให้เข้าร่วมเป็นส่วนส�าคัญของมหาวิทยาลัยได้

	 •	 มุมมองที่ 3 ด้ำนองค์กรและกำรบริหำรภำยใน	 เป็นองค์ประกอบส�าคัญในโครงสร้าง 

การบริหารและบทบาทของส่วนต่าง	ๆ		เพื่อสร้างความคล่องตัวในการบริหารจัดการอย่างแท้จริง

	 •	 มมุมองที ่4 ด้ำนกำรประสำนงำนภำยนอก	เป็นประสทิธิผลของหน่วยงานกลางท่ีมบีทบาท

ในการก�ากับมาตรฐานคณุภาพมหาวทิยาลยั	โดยมกีารตรวจประเมนิ	และก�ากบัการจดัสรรงบประมาณ

ของมหาวิทยาลัย	

	 นอกจากนี้	คณะท�างานได้บูรณาการองค์ประกอบการบริหารจัดการที่ดี	9	มิติ	ซึ่งเป็นแนวคิด

การบริหารจัดการองค์กรสมัยใหม่หลากหลายแนวคิด	 ครอบคลุมการบริหารเชิงกลยุทธ์	 (Strategic	

Management	Framework)		เกณฑ์รางวัลคุณภาพ	Thailand	Quality	Award	(TQA)	มุมมองมิติ	

Balance	Scorecard	(BSC)	เพือ่ให้มหาวิทยาลยัเห็นมติใินแง่มมุต่าง	ๆ 	อย่างครบถ้วน	ซึง่ประกอบด้วย

	 •	 มิติที่ 1	 Directions	ทิศทางการบริหารของมหาวิทยาลัย

	 •	 มิติที่ 2		Governance	การบริหารจัดการและธรรมาภิบาล

	 •	 มิติที่ 3	 Leadership	ความเป็นผู้น�า

	 •	 มิติที่ 4	 Organization	Structure	โครงสร้างองค์กร

	 •	 มิติที่ 5	 Finance	&	Budget/Resource	Utilization	การบรหิารการเงนิและงบประมาณ

	 •	 มิติที่ 6	 Human	Resource	การพัฒนาทรัพยากรบุคคล

	 •	 มิติที่ 7	 Core	Value/Culture	ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร

	 •	 มิติที่ 8	 Result/Performance	Assessment	การประเมินผลการปฏิบัติงาน
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	 •	 มิติที่ 9	 Communication	&	Information	การสื่อสารและการถ่ายทอดนโยบาย

	 โดยคณะท�างานได้บรูณาการทัง้	2	แนวคดิ	เพือ่ใช้เป็นกรอบในการประเมนิการเป็นมหาวทิยาลยั

ในก�ากับของรัฐของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 ขอบเขตด้ำนผู้ให้ข้อมูลในกำรประเมิน	 ในการประเมินครั้งนี้	 คณะท�างานได้ก�าหนดกลุ่ม 

เป้าหมายในการให้ข้อมูลการประเมิน	ได้แก่	อดีตผู้บริหารมหาวิทยาลัย	ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีส่วนในการ

ผลักดันการปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยในรูปแบบในก�ากับของรัฐของประเทศและ 

ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	 ผู้บริหารมหาวิทยาลัยและผู้บริหารส่วนงาน	 

ผู้ปฏิบัติงาน	นักศึกษาเก่า	นักศึกษาปัจจุบัน	และผู้ใช้บัณฑิต

1.4 ประโยชน์ทีไ่ด้รบั

	 1.4.1	เพื่อเป็นแนวทาง	และใช้ในการปรับปรุงพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

	 1.4.2	เพื่อเป็นแนวทาง	และใช้ในการปรับปรุงข้อกฎหมาย	ระเบียบ	และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

	 1.4.3	ได้แนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในอีก	10	ปีข้างหน้า
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2.1 ควำมเป็นมำของกำรเป็นมหำวทิยำลยัในก�ำกบัของรฐั

	 แนวคดิของการพฒันาระบบบรหิารมหาวทิยาลยัให้เป็นอสิระจากระบบบรหิารราชการเกดิขึน้ 

ตั้งแต่	 ปี	 พ.ศ.	 2507	 จากการสัมมนา	 “ปัญหาและบทบาทของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย”	 

ณ	คณะรัฐศาสตร์	จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั	และต่อมาส�านกังานสภาการศกึษาแห่งชาตไิด้จดัสมัมนา

อีก	3	ครั้ง	ในปี	พ.ศ.	2509,	2510	และ	2513	โดยในการสัมมนาครั้งที่	3	เรื่อง	มหาวิทยาลัยในก�ากับ

รฐับาล	เม่ือวนัที	่4-6	กนัยายน	พ.ศ.	2513	ณ	สวางคนิวาส	จงัหวัดสมทุรปราการ	ซึง่ได้ข้อสรปุหลกัการ 

และลักษณะส�าคัญของมหาวิทยาลัยในก�ากับรัฐบาลเสนอคณะรัฐมนตรี

	 จากการศึกษาเอกสารและสัมภาษณ์ศาสตราจารย์	 ดร.วิจิตร	 ศรีสอ้าน	 และจากการศึกษา

เอกสารที่รวบรวมโดย	 นายปรีดา	 ศิริรังษี	 ได้ล�าดับเหตุการณ์การปรับเปล่ียนมหาวิทยาลัยเป็น

มหาวิทยาลัยในก�ากับของรัฐ	สรุปดังนี้

	 ปี	พ.ศ.	2514	คณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการของมหาวิทยาลัยในก�ากับของรัฐ	แต่ประสงค์

จะทราบความต้องการของคณาจารย์	จงึได้สอบถามไปยงัมหาวทิยาลยัต่าง	ๆ 		ผลปรากฏว่าคณาจารย์

ส่วนใหญ่ยงัต้องการทีจ่ะเป็นข้าราชการ	ต่อมามกีารปฏวัิติโดยจอมพลถนอม	กติติขจร	การด�าเนินการ

เรื่องมหาวิทยาลัยในก�ากับของรัฐบาลจึงถูกระงับ

	 ปี	พ.ศ.	2515	มกีารจดัตัง้ทบวงมหาวทิยาลยัของรฐั	มกีารสบืสานต่อแนวคดิเร่ืองมหาวทิยาลยั

ในก�ากบัของรฐับาล	และในปี	พ.ศ.	2533	มกีารจดัตัง้มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีรุนารเีป็นมหาวิทยาลยั

ในก�ากับของรัฐแห่งแรก	และจัดตั้งมหาวิทยาลัยในก�ากับของรัฐอีก	2	แห่ง	ได้แก่	มหาวิทยาลัยวลัย-

ลกัษณ์ในปี	พ.ศ.	2535	และมหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวงในปี	พ.ศ.	2541	อีกท้ังในปี	พ.ศ.	2540	มกีารยก

ฐานะวทิยาลยัสงฆ์	2	แห่งเป็นมหาวทิยาลยัในก�ากบัของรฐั	ได้แก่	มหาวิทยาลัยมหามกฏุราชวิทยาลยั	

และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

	 ปี	 พ.ศ.	 2541	 รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยปรับเปลี่ยนสถานภาพไปเป็น

มหาวิทยาลัยในก�ากับรัฐบาล	 โดยทบวงมหาวิทยาลัยได้ก�าหนดแนวทางและหลักการในการพัฒนา

มหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยในก�ากับของรัฐ	 และมีการปรับเปลี่ยนสถานภาพมหาวิทยาลัยของรัฐ

เป็นมหาวิทยาลัยในก�ากับของรัฐเป็นแห่งแรก	คือ	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

	 หลังจากนั้นมีมหาวิทยาลัยของรัฐอีกหลายแห่งประสงค์จะปรับเปลี่ยนสถานภาพไปเป็น

มหาวทิยาลยัในก�ากบัของรฐั	โดยด�าเนนิการตามขัน้ตอนต่าง	ๆ 		และด้วยเหตผุลท่ีมกีารเปล่ียนแปลง

ด้านการเมอืงท�าให้กระบวนการในการเสนอร่างพระราชบัญญัติของมหาวิทยาลยัต่าง	ๆ 	ต้องหยดุชะงัก

ไป	จนกระทัง่ในปี	พ.ศ.	2550	ได้มมีหาวทิยาลยัท่ีปรบัเปลีย่นสถานภาพเป็นมหาวิทยาลยัในก�ากบัของ

รัฐ	2	แห่ง	คือ	มหาวิทยาลัยมหิดล	และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ	และใน

บทที่ 2

วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
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ปี	พ.ศ.	2551	อีก	5	แห่ง	ได้แก่	มหาวิทยาลัยบูรพา	มหาวิทยาลัยทักษิณ	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง	 ต่อมา

มีการจัดตั้งมหาวิทยาลัยพะเยาในปี	 พ.ศ.	 2553	 และสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาในปี	 พ.ศ.	 2555	

ปัจจุบันจึงมีมหาวิทยาลัย/สถาบันอุดมศึกษาท่ีมีการบริหารจัดการเป็นมหาวิทยาลัยในก�ากับ 

ของรัฐรวม	15	แห่ง

	 ข้อสรุปหลักการและลักษณะส�าคัญของระบบการบริหารมหาวิทยาลัยในก�ากับของรัฐ	4	ด้าน

จากการสัมมนามหาวิทยาลัย	ณ	สวางคนิวาส	จังหวัดสมุทรปราการ	เมื่อปี	พ.ศ.	2513	(ส�านักงาน

สภาการศึกษาแห่งชาติ,	2513,	หน้า	23-40)	มีดังนี้	

	 หลักการ	 คือ	 ให้มหาวิทยาลัยมีอิสระในการด�าเนินงานภายใน	 เพื่อความคล่องตัวในการ 

ผลักดันมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการได้เร็วขึ้น

	 ลักษณะส�าคัญ	4	ด้าน	ได้แก่

	 1)	 ด้านการประสานงานภายนอก	กล่าวถงึประสทิธิผลของหน่วยงานกลางทีท่�าหน้าทีป่ระสานงาน 

ระหว่างมหาวิทยาลัยกับมหาวิทยาลัย	 และระหว่างมหาวิทยาลัยกับรัฐบาล	 มีบทบาทในการขอรับ 

การสนับสนุนงบประมาณจากรัฐและน�ามาจัดสรรให้กับมหาวิทยาลัย	 รวมถึงประเมินและก�ากับ

มาตรฐานมหาวิทยาลัยในภาพรวม

	 2)	ด้านองค์กรและการบริหารภายใน	 กล่าวถึงองค์ประกอบส�าคัญในโครงสร้างการบริหาร

อ�านาจหน้าที่และบทบาทของส่วนต่าง	ๆ		เพื่อสร้างความคล่องตัวในการบริหารจัดการอย่างแท้จริง	

ได้แก่	สภามหาวิทยาลัย	สภาอาจารย์	อธิการบดี	คณบดี	และระบบการบริหารทั่วไป

	 3)	ด้านการบริหารงานบุคคล	 กล่าวถึงการบริหารจัดการบุคลากรที่เปลี่ยนเข้าสู่ระบบของ 

มหาวิทยาลัยในก�ากับ	 รวมถึงเงินเดือน	 ค่าตอบแทน	 สวัสดิการและความมั่นคง	 เพื่อให้เกิด

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ดี	 มีความคุ้มค่า	 สามารถรักษาและจัดสรรบุคคลที่มีคุณภาพให้เข้า

ร่วมงานกับมหาวิทยาลัยได้

	 4)	ด้านการบริหารการเงิน	 กล่าวถึงการบริหารจัดการเงิน	 เพื่อรองรับความคล่องตัวในการ	

บริหารรายได้	 รวมถึงถ่วงดุลในด้านความโปร่งใสและการตรวจสอบที่ดี	 ซึ่งงบประมาณรายจ่ายท่ีได้

รับอุดหนุนจากรัฐบาล	ควรจะต้องมีลักษณะเป็นเงินอุดหนุนในรูปเงินก้อน	(Block	Grant)

	 หลักการและแนวปฏิบัติมหาวิทยาลัยในก�ากับของรัฐบาล	ของทบวงมหาวิทยาลัย	(ส�านักงาน

ปลดัทบวงมหาวทิยาลยั,	2541	หน้า	4-10)	ได้กล่าวถงึหลกัการของมหาวทิยาลยัในก�ากบัของรฐับาล

หมายถึงมหาวิทยาลัยที่มีความเป็นอิสระมากขึ้น	การควบคุมและการก�ากับของรัฐบาลลดลง	รัฐบาล

จะก�ากับเพียงด้านนโยบาย	การจัดสรรงบประมาณและคุณภาพเป็นหลัก	แต่จะเน้นการติดตามและ

ประเมนิผลการด�าเนนิงานเพือ่เกดิความโปร่งใสในการด�าเนินงาน	โดยมหีลักส�าคัญของมหาวิทยาลัย

ในก�ากับของรัฐบาล	6	ประการ	สรุปดังนี้



7

	 1)	สถานภาพของมหาวทิยาลยัในก�ากบัของรฐับาลมสีถานภาพเป็นหน่วยงานของรฐั	ทีไ่ม่เป็น 

ส่วนราชการและไม่เป็นรัฐวิสาหกิจ	 แต่เป็นนิติบุคคล	 อยู่ภายใต้การก�ากับดูแลของรัฐโดยทบวง-

มหาวทิยาลยั	เป็นหน่วยงานของรฐั	ทีย่งัคงได้รบัการจดัสรรงบประมาณจากงบประมาณแผ่นดนิตาม	

พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณอย่างเพียงพอที่จะประกันคุณภาพการศึกษาไว้ได้

	 2)	ความเป็นอิสระของมหาวิทยาลัยจะปรากฏอยู่ในพระราชบัญญัติของแต่ละมหาวิทยาลัย	

สภามหาวิทยาลยัสามารถก�าหนดระเบยีบข้อบังคับในการบรหิารการจดัการในเรือ่งต่าง	ๆ 	ได้โดยอิสระ

ภายใต้กรอบแห่งพระราชบญัญตัขิองมหาวิทยาลยัน้ัน	การบรหิารจดัการจะสิน้สดุท่ีสภามหาวทิยาลยั

เป็นส่วนใหญ่	ยกเว้นที่จะเสนอคณะรัฐมนตรี	

	 3)	การบริหารงานบุคคล	 บุคลากรของมหาวิทยาลัยจะมีสถานภาพเป็นพนักงานของมหา-

วิทยาลัยโดยมีการประเมินศักยภาพบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานของมหาวิทยาลัย	 ซึ่งจะได้รับเงิน

เดือน	ผลประโยชน์ตอบแทน	สวัสดิการ	และสิทธิประโยชน์ต่าง	ๆ	ตามที่สภามหาวิทยาลัยก�าหนด 

ที่ให้ความเป็นธรรมแก่บุคลากร

	 4)	งบประมาณและทรัพย์สินมีสาระส�าคัญ	4	ประการ	ดังนี้

	 	 4.1	หลักการด้านการเงินและงบประมาณ	 รัฐบาลจะจัดสรรเงินอุดหนุนให้มหาวิทยาลัย

อย่างเพียงพอ	 โดยรายได้ของมหาวิทยาลัยไม่ต้องน�าส่งกระทรวงการคลัง	 การก�าหนดระบบบริหาร 

งบประมาณ	การเงนิบญัชแีละทรพัย์สนิของตนเอง	โดยส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผูส้อบบัญชี 

มหาวิทยาลัย	 การมีอ�านาจปกครองดูแล	 บ�ารุงรักษาใช้และจัดหาประโยชน์จากที่ราชพัสดุได้	 และ

สามารถมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินและทรัพย์สินได้กรณีทรัพย์สินที่ได้มาโดยมีผู้ยกให้หรือได้มาโดยการซื้อ

จากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย

	 	 4.2	การจดัสรรงบประมาณ	เป็นลักษณะเงินอุดหนุนท่ัวไปใน	2	ลักษณะ	คือ	การสนับสนุน

งบประมาณรายจ่ายประจ�าปีให้แต่ละมหาวิทยาลัย	จะจ�าแนกงบประมาณออกเป็น	2	ลักษณะ	คือ	 

ค่าใช้จ่ายประจ�าและค่าใช้จ่ายลงทุน	 และการจัดตั้งกองทุนคงยอดเงินต้น	 (Endowment	 Fund)	 

เพื่อเสริมกับงบประมาณแผ่นดินที่ได้รับ	และเพื่อสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการ

	 	 4.3	การบรหิารงบประมาณและการรายงาน	ยดึหลกัความโปร่งใส	และประโยชน์ท่ีจะได้รบั	

เป็นส�าคัญโดยอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของสภามหาวิทยาลัยแต่ละแห่ง

	 	 4.4	การบริหารทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย	 หลักการส�าคัญในการถือกรรมสิทธิ์ใน

อสังหาริมทรัพย์แบ่งเป็น	2	ประเด็น	คือ	1)	อสังหาริมทรัพย์ที่เป็นที่ราชพัสดุ	ที่สาธารณประโยชน์	 

ที่ป่าสงวน	ที่มหาวิทยาลัยได้รับมอบหมายให้ใช้ประโยชน์	ให้มหาวิทยาลัยมีอิสระในการควบคุมดูแล	

ใช้สอยหาประโยชน์ตามที่เห็นควร	เพื่อประโยชน์ทางการศึกษา	และ	2)	อสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับจาก

การบริจาคหรือซ้ือจากเงินรายได้ให้เป็นกรรมสิทธิ์ของมหาวิทยาลัย	 สามารถน�าไปใช้สอย	 ควบคุม	

ดูแลใช้ประโยชน์ทางการศึกษา	และสามารถจ�าหน่ายหรือแลกเปลี่ยนได้
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	 5)	การบริหารวิชาการจะเป็นไปตามหลักเสรีภาพทางวิชาการ	 โดยให้การด�าเนินการเสร็จสิ้น

ที่สภามหาวิทยาลัยมากที่สุด	 ได้แก่	 การอนุมัติหลักสูตรการศึกษา	 อนุมัติการเปิดสอน	 อนุมัติจัดตั้ง	 

ยุบ	 เลิก	 หน่วยงานต่าง	 ๆ	 	 ของมหาวิทยาลัย	 แต่การด�าเนินงานทางวิชาการจะต้องสอดคล้องกับ

นโยบายและเป็นไปตามมาตรฐานทางวิชาการที่ก�าหนดโดยหน่วยงานกลาง	 รวมถึงการพัฒนา

กระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาต้องสอดคล้องกับนโยบายของทบวงมหาวิทยาลัย

	 6)	การก�ากับตรวจสอบ	ประกอบด้วย	การก�ากับตรวจสอบภายในมหาวิทยาลัยจะต้องพัฒนา

ระบบการติดตาม	ตรวจสอบ	 เพื่อประโยชน์ในการบริหารภายในของสถาบัน	 โดยสภามหาวิทยาลัย

เป็นผู้รบัผิดชอบผลการด�าเนินงานของมหาวิทยาลยัต่อรฐับาล	และการก�ากบัตรวจสอบจากหน่วยงาน	 

ภายนอก	 เป็นส่วนหนึ่งของระบบการก�ากับของรัฐ	 โดยจะก�ากับด้วยกลไกงบประมาณ	 ก�ากับ 

ด้วยนโยบายของรัฐบาล	 และก�ากับด้วยระบบการประกันคุณภาพการศึกษา	 ซึ่งจะเป็นการก�ากับที ่

เป็นระบบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 เช่น	 ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน	 ทบวงมหาวิทยาลัย	 และ 

ส�านักงบประมาณ	เป็นต้น	

2.2 ควำมเป็นมำของกำรเป็นมหำวทิยำลยัในก�ำกบัของรฐั
 ของมหำวทิยำลัยเชยีงใหม่

	 จากการสมัภาษณ์ผูช่้วยศาสตราจารย์	ดร.นพินธ์	ตุวานนท์	อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลยัเชยีงใหม่	 

และจากการศึกษาเอกสารที่รวบรวมโดยนายปรีดา	 ศิริรังษี	 ได้ล�าดับเหตุการณ์การปรับเปลี่ยน

มหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยในก�ากับของรัฐ	ดังนี้

	 ปี	 พ.ศ.	 2534	 รัฐบาลโดยนายอานันท์	 ปันยารชุน	 แถลงนโยบายต่อสภานิติบัญญัติแห่ง

ชาติสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยมีความเป็นอิสระและมีความคล่องตัวในการบริหารมหาวิทยาลัย

โดยให้มหาวิทยาลัยของรัฐปรับเปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัยในก�ากับของรัฐ	 ซึ่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แสดงเจตจ�านงเป็นแห่งแรกซึ่งตรงกับสมัยศาสตราจารย์เกียรติคุณ	 นพ.เกษม	 วัฒนชัย	 ด�ารง

ต�าแหน่งอธิการบดี	 โดยมีเจตนารมณ์ชัดเจนคือ	 มหาวิทยาลัยต้องการความเป็นอิสระ	 คล่องตัว

ในการบริหารจัดการ	 และไปสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ	 ซึ่งสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 มีมติ

เห็นชอบในหลักการให้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ปรับเปล่ียนสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยในก�ากับ 

ของรัฐ	และจัดท�าร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เสนอต่อทบวงมหาวิทยาลัย	

	 ปี	พ.ศ.	2535	คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่	และเสนอร่าง

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่	พร้อมกับร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยในก�ากับของรัฐอีก	

15	ฉบบั	ต่อสภานติบิญัญตัแิห่งชาต	ิโดยสภานิติบญัญัติแห่งชาติลงมติรบัหลักการ	แต่สภานิติบัญญัติ

แห่งชาติสิ้นสุดลงท�าให้ร่างพระราชบัญญัติทั้ง	15	ฉบับตกไป
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	 ปี	พ.ศ.	2538	สภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้จัดสัมมนา	"รูปแบบการบริหารและแนวทางการ

พัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่"	 และเห็นสมควรก�าหนดให้มีโครงการในลักษณะองค์กรอิสระด�าเนิน

การคู่ขนานกันไป	 เพื่อให้เกิดการพัฒนาได้อย่างเต็มที่และสามารถผลักดันให้เกิดการพัฒนาในส่วน

อืน่	ๆ 	ด้วย	ซึง่ได้จดัตัง้ส�านกัจดัการและอนรุกัษ์พลงังาน	เป็นต้นแบบขององค์กรในก�ากบัมหาวทิยาลยั 

ครั้งแรกเมื่อวันที่	 31	 สิงหาคม	 พ.ศ.	 2538	 และมีการขยายการจัดตั้งองค์กรในก�ากับเพิ่มขึ้นอีก	 

18	หน่วยงาน

	 ปี	 พ.ศ.	 2540	 สภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการก�าหนดวิสัยทัศน์ของ

มหาวทิยาลยั	ซึง่ได้ก�าหนดวสิยัทศัน์	คอื	"มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ในปี	พ.ศ.	2550	จะเป็นมหาวทิยาลยั 

ที่มุ่งเน้นการวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการและการเรียนรู้	 โดยมีการบริหารในรูปแบบของ

มหาวิทยาลัยในก�ากับรัฐบาล"

	 ปี	พ.ศ.	2541	มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่	ได้จดัสมัมนา	โดยนายอภสิทิธ์ิ	เวชชาชวีะ	รฐัมนตรปีระจ�า

ส�านักนายกรัฐมนตรี	แสดงปาฐกถา	"ทิศทางอุดมศึกษาไทย"	ซึ่งรัฐบาลได้สนับสนุนให้มหาวิทยาลัย

ปรับเปลี่ยนสถานภาพไปเป็นมหาวิทยาลัยในก�ากับรัฐบาล	 ซึ่งตรงกับสมัยศาสตราจารย์	 นพ.โชต	ิ 

ธีตรานนท์	ด�ารงต�าแหน่งอธิการบดี	โดยมหาวิทยาลัยได้มีการแต่งตั้งคณะท�างานศึกษาแนวทางการ

ปรับปรุงมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เพ่ือเป็นมหาวิทยาลัยในก�ากับของรัฐ	 4	 ชุด	 ประกอบด้วย	 1)	 คณะ

ท�างานศกึษาแนวทางการบรหิารจดัการด้านวชิาการ	2)	คณะท�างานศกึษาแนวทางการบรหิารจดัการ

ด้านการเงนิและงบประมาณ	3)	คณะท�างานศึกษาโครงสร้างการบรหิารมหาวิทยาลัย	4)	คณะท�างาน

ศึกษาแนวทางด้านสวัสดิการและบริหารจัดการด้านบุคคล

	 ปี	พ.ศ.	2542-2544	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้จัดท�าร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่	

4	 ฉบับ	 โดยการจัดท�าประชาพิจารณ์ในทุกระดับ	 ได้แก่	 ฉบับที่	 1	 โดยสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่	

ฉบับที่	2	โดยสภาอาจารย์		ฉบับที่	3	ฉบับร่วมระหว่างสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่และสภาอาจารย์	

ฉบับที่	 4	ฉบับปรับปรุง	 (น�าเสนอคณะรัฐมนตรี)	 ในช่วงเวลานั้นอธิการบดี	 (ศาสตราจารย์	นพ.โชติ	 

ธีตรานนท์)	ได้มอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.นิพนธ์	ตุวานนท์	ซึ่งด�ารงต�าแหน่งรองอธิการบดี

ฝ่ายบริหาร	ได้ท�าความเข้าใจกับประชาคมในมหาวิทยาลัยอย่างทั่วถึง	ท�าให้บุคลากรเกิดความเข้าใจ

ในบริบทการเป็นมหาวิทยาลัยในก�ากับของรัฐในวงกว้างมากยิ่งขึ้น	 ต่อมาคณะท�างานของสภา-

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จัดท�า	(ร่าง)	ข้อบังคับ	(กฎหมายล�าดับรอง)	เพื่อใช้บังคับภายในมหาวิทยาลัย	

โดยได้ร่างข้อบังคับจ�านวน	 32	 ฉบับ	 เพื่อน�าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา	 โดยในปี	 พ.ศ.	 2543	 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.นิพนธ์		ตุวานนท์	เข้าด�ารงต�าแหน่งอธิการบดี	และในปี	พ.ศ.	2544	ได้เสนอ 

ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ต่อคณะรัฐมนตรี	 และคณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่าง 

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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	 ปี	 พ.ศ.	 2547	 รัฐบาลเสนอร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ต่อสภาผู้แทนราษฎร	

และกรรมาธิการวิสามัญ	 สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม	่ 

โดยสภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบวาระที่	 2	 และวาระที่	 3	 และประธานสภาผู้แทนราษฎรส่ง 

ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่สภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบแล้วต่อประธานวุฒิสภา 

เพือ่น�าเสนอวฒุสิภาพจิารณาต่อไป	ซึง่ตรงกบัสมยัศาตราจารย์	ดร.พงษ์ศักด์ิ	อังกสิทธ์ิ	ด�ารงต�าแหน่ง

อธิการบดี

	 ปี	พ.ศ.	2548	การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติของวุฒิสภา	ที่ประชุมวุฒิสภา	ครั้งที่	13	(สมัย

สามญัทัว่ไป)	มมีตริบัร่างพระราชบญัญตัมิหาวิทยาลยัเชยีงใหม่ไว้พจิารณาและต้ังกรรมาธิการวิสามญั 

ขึ้นคณะหนึ่งเพื่อพิจารณา	 จ�านวน	 24	 คน	 โดยมีศาสตราจารย์	 ดร.พงษ์ศักดิ์	 อังกสิทธิ์	 อธิการบดี	

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมเป็นท่ีปรึกษา	 โดยร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ผ่าน 

คณะกรรมาธิการร่วมพิจารณาและวุฒิสภาให้ความเห็นชอบ

	 ปี	พ.ศ.	2549	มีพระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎรท�าให้ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย

เชียงใหม่ตกไป	 ต่อมาศาสตราจารย์	 ดร.วิจิตร	 ศรีสอ้าน	 ซึ่งด�ารงต�าแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

ศึกษาธิการในขณะนั้นได้น�าร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เสนอต่อสภานิติบัญญัติ 

แห่งชาติ

	 เดือนธันวาคม	 ปี	 พ.ศ.	 2550	 สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้มีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 พ.ศ.	 ....	 สภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่จึงได้แต่งตั้งคณะท�างานเพื่อท�าหน้าที่

พิจารณาหลักการ	 แนวทาง	 และร่างข้อบังคับเพื่อเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยพิจารณาในด้านต่าง	ๆ	

จ�านวน	 7	 คณะท�างาน	 ได้แก่	 1)	 คณะท�างานด้านบริหารงานบุคคล	 มีอ�านาจหน้าที่	 พิจารณาวาง

แนวทางการวางระบบการบริหารงานบุคคล	 ค่าจ้างและค่าตอบแทน	 สิทธิและสวัสดิการ	 รวมถึง

พิจารณาร่างข้อบงัคบัเกีย่วกบัการบรหิารงานบุคคลต่าง	ๆ 	2)	คณะท�างานด้านประชาสมัพนัธ์	มอี�านาจ

หน้าทีเ่ผยแพร่ข้อมลูข่าวสาร	ชีแ้จง	ท�าความเข้าใจเกีย่วกบัร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชยีงใหม่

เพ่ือเป็นมหาวทิยาลยัในก�ากบัของรฐั	และการปรบัเปลีย่นสถานภาพของข้าราชการและลกูจ้างไปเป็น

พนักงานของมหาวิทยาลัย	เพื่อให้บุคลากรทุกระดับเกิดความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกัน	3)	คณะท�างาน

ด้านวิชาการ	 มีอ�านาจหน้าที่พิจารณาวางแนวทางและร่างข้อบังคับเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการ	

และการประกันคุณภาพการศึกษา	 4)	 คณะท�างานด้านโครงสร้างองค์กร	 มีอ�านาจหน้าที่พิจารณา

วางแนวทางการจัดโครงสร้างองค์กรของมหาวิทยาลัยและการแบ่งส่วนงาน	 รวมถึงการพิจารณา 

ร่างข้อบังคับเกี่ยวกับส่วนงาน	หัวหน้าส่วนงาน	และการบริหารส่วนงาน	5)	คณะท�างานด้านการเงิน

และงบประมาณ	 มีอ�านาจหน้าที่พิจารณาหลักการและแนวทางการบริหารการเงินและงบประมาณ	

และแนวทางการจัดการทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพสูงสุด	 รวมถึงการพิจารณาร่าง

ข้อบงัคบัทีเ่กีย่วกบัการบรหิารการเงนิและงบประมาณ	และร่างข้อบังคับเกีย่วกบับรหิารการเงินและ
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ทรพัย์สนิ	6)	คณะท�างานด้านโครงสร้างส�านกังานสภามหาวทิยาลยั	ส�านกังานมหาวทิยาลยั	และคณะ

กรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัย	มีอ�านาจหน้าที่พิจารณาการก�าหนดโครงสร้าง	และร่างข้อบังคับของ

ส�านักงานสภามหาวิทยาลัย	 ส�านักงานมหาวิทยาลัย	 และกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัยเพื่อให้เกิด

ประสิทธิภาพในการบริหารงานขององค์กรและคณะกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัย	 7)	 คณะท�างาน

ประมวลภาพรวมของการบริหารมหาวิทยาลัยในก�ากับ	ท�าหน้าที่พิจารณาประมวลภาพรวมของการ

บริหารมหาวิทยาลัยในก�ากับและประมวลข้อบังคับในเรื่องต่าง	ๆ	ให้มีความสอดคล้องกัน

	 ปี	พ.ศ.	2551	พระราชบญัญตัมิหาวทิยาลยัเชียงใหม่	พ.ศ.	2551	ประกาศในราชกจิจานเุบกษา

เล่ม	125	ตอนที	่44	ก	ลงวนัที	่6	มนีาคม	พ.ศ.	2551	ส่งผลให้มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่เปลีย่นสถานภาพ

เป็นมหาวทิยาลยัในก�ากบัของรฐั	เมือ่วนัท่ี	7	มนีาคม	พ.ศ.	2551	ถดัจากวันท่ีพระราชบัญญติัประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษา

2.3 เป้ำหมำยกำรอดุมศกึษำไทยตำมแผนอดุมศกึษำระยะยำว
 15 ปี ฉบบัที ่1 (พ.ศ. 2533-2547) และแผนอดุมศกึษำ
 ระยะยำว 15 ปี ฉบบัที ่2 (พ.ศ. 2551-2565)

	 กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว	15	ปี	ฉบับที่	1	(พ.ศ.	2533-2547)	และฉบับที่	2	(พ.ศ.	2551-

2565)	ได้ให้ความส�าคัญในการแก้ไขปัญหาอดุมศกึษาและพฒันาระบบอดุมศกึษาให้เป็นกลไกส�าคญั

ในการพัฒนาขีดความสามารถในการก�ากับของประเทศ	ดังนี้

	 กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว	15	ปี	ฉบับที่	1	(พ.ศ.	2533-2547)	ก�าหนดเป้าหมายไว้ดังนี้	

	 “1)	พฒันาองค์กรอดุมศกึษาให้มคีวามหลากหลายในฐานะ	รปูแบบ	และบทบาทหน้าท่ี	รวมท้ัง

ให้มอิีสระและความคล่องตวัสงูขึน้ในการบรหิารงาน	โดยยงัคงรักษาไว้ซึง่เอกภาพในเชิงนโยบายและ

มาตรฐานการจดัการศกึษา	และ	2)	พฒันาการบรหิารงานภายในสถาบันอดุมศกึษาให้มปีระสทิธภิาพ

ยิง่ขึน้	มุง่เน้นให้การบรหิารงานภายใน	ท้ังด้านการเงิน	บุคลากร	ตลอดจนการบริหารงานวิชาการเป็น

ระบบที่มีพลวัต”

	 กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว	 15	 ปี	 ฉบับที่	 2	 (พ.ศ.	 2551-2565)	 คงความต่อเนื่องของ

ทศิทางการพฒันาอดุมศกึษาไทยและบทบาทของอดุมศกึษาทีม่ต่ีอการพฒันาของประเทศ	โดยก�าหนด 

เป้าหมายไว้ดงันี	้“ยกระดบัคณุภาพอดุมศกึษาไทย	เพือ่ผลติและพฒันาบคุลากรทีม่คีณุภาพสามารถ

ปรับตัวส�าหรับงานที่เกิดขึ้นตลอดชีวิต	พัฒนาศักยภาพอุดมศึกษาในการสร้างความรู้และนวัตกรรม

เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในโลกาภิวัฒน์	 สนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน 

ของท้องถิ่นไทย	โดยใช้กลไกของธรรมาภิบาล	การเงิน	การก�ากับมาตรฐาน	และเครือข่ายอุดมศึกษา	

บนพื้นฐานของเสรีภาพทางวิชาการ	ความหลากหลาย	และเอกภาพเชิงระบบ”	โดยประเด็นทิศทาง
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และนโยบายของกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาวด้านธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการอุดมศึกษา	

ก�าหนดแนวทางการพัฒนาที่จะสร้างความพร้อมมหาวิทยาลัยของรัฐให้พัฒนาเป็นมหาวิทยาลัย 

ในก�ากับของรัฐบาล
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3.1 วิธกีำรศกึษำ

	 ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อประเมินการเป็นมหาวิทยาลัยในก�ากับของรัฐของมหาวิทยาลัย

เชียงใหม่นั้น	มีการน�าวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลที่หลากหลายมาใช้	โดยการเลือกใช้วิธีการต่าง	ๆ	นั้น	 

จะเลือกตามความเหมาะสมของแหล่งข้อมูล	 และวัตถุประสงค์ในการน�าผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

เหล่านั้นไปใช้งานต่อ	 โดยวิธีการที่ใช้	 ได้แก่	 การทบทวนเอกสารและศึกษาข้อมูลย้อนหลัง	 การ

สัมภาษณ์บุคคล	การสนทนากลุ่ม	(Focus	Groups)	และการใช้แบบส�ารวจ	โดยมีรายละเอียดดังนี้

 3.1.1 กำรทบทวนเอกสำร และผลกำรด�ำเนินกำรที่ผ่ำนมำ
	 ส�าหรับการทบทวนเอกสารที่เก่ียวข้อง	 รวมถึงการศึกษาข้อมูลย้อนหลังนั้น	 ได้ครอบคลุม

เอกสารและข้อมูลที่กล่าวถึง	เกี่ยวกับ

	 •	 ความเป็นมา	เจตนารมณ์	ปัญหา	อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ของการเป็นมหาวิทยาลยัในก�ากบั

ของรฐัในภาพรวมของประเทศ	แนวคดิการพฒันาอุดมศึกษาไทย	และข้อมลูในส่วนของมหาวิทยาลัย

เชยีงใหม่	ได้แก่	เอกสารเรือ่ง	“วจิติรลขิติ”	เอกสารเรือ่ง	“จากวิทยาทานสูก่ารผลติและจ�าหน่ายสนิค้า	

:	ความป่ันป่วนของอดุมศกึษา”	งานวจิยัเรือ่ง	“ความคิดในการพฒันาอุดมศึกษาไทยในรอบทศวรรษ”	

โครงการวิจัยศึกษาวิจัยปัญหา	 อุปสรรค	 และข้อเสนอแนะในงานด้านบริหารทรัพยากรบุคคลของ

มหาวิทยาลัยในก�ากับของรัฐ	 13	 แห่ง	 คู่มือการประเมินผลการก�ากับดูแลสถาบันอุดมศึกษาของ 

สภาสถาบนัอดุมศกึษา	(ฉบบัผูต้รวจประเมนิ	และผูร้บัประเมิน)	รายงานผลการศกึษา	(ฉบบัสมบรูณ์)	

โครงการพฒันาหลกัเกณฑ์การประเมนิสภาสถาบันอุดมศึกษา	เอกสารการสัมมนามหาวิทยาลัย	ครัง้

ที่	3	เรื่อง	มหาวิทยาลัยในก�ากับรัฐบาล	เมื่อวันที่	4-6	กันยายน	พ.ศ.	2513	ณ	สวางคนิวาส	จังหวัด

สมุทรปราการ	การทบทวน	วิสัยทัศน์	และยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่	

	 •	 แผนอุดมศึกษาในช่วงเวลาที่เกี่ยวข้อง	ซึ่งจะเป็นประเด็นการน�าแนวคิดต่าง	ๆ		ไปริเริ่มใช้

งานจริง	ได้แก่	กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว	15	ปี	ฉบับที่	1	(พ.ศ.	2533-2547)	และกรอบแผน

อุดมศึกษาระยะยาว	15	ปี	ฉบับที่	2	(พ.ศ.	2551-2565)

	 •	 เอกสารบันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	พ.ศ.	....	ครั้งที่	1,	2	และ	3	ในปี	พ.ศ.	2550

	 •	 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 ก่อนและหลังการเป็นมหาวิทยาลัยในก�ากับ 

ของรัฐ	ได้แก่	พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่	พ.ศ.	2530	และแก้ไขเพิ่มเติม	พ.ศ.	2541	และ 

พระราชบญัญตัมิหาวทิยาลยัเชยีงใหม่	พ.ศ.	2551	และกฎหมายล�าดับรอง	ท่ีออกตามพระราชบัญญติั

บทที่ 3

วิธีด�ำเนินกำรศึกษำ
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มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	พ.ศ.	2551	ซึ่งครอบคลุมการบริหารวิชาการ	การบริหารการเงิน	การบริหาร

บุคคล	และการบริหารทั่วไป

	 •	 การวิเคราะห์ผลการด�าเนินงานของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในแต่ละพันธกิจก่อนและหลัง	

การเป็นมหาวิทยาลัยในก�ากับของรัฐ

 3.1.2 กำรก�ำหนดกรอบแนวคิดในกำรประเมิน
		 ในการประเมินครั้งนี้ที่ปรึกษาและกรรมการประเมิน	 ได้ให้ข้อแนะน�าในการสร้างและก�าหนด

กรอบแนวคิดในการประเมิน	ดังต่อไปนี้

	 1.	 ศึกษาจากเจตนารมณ์ของการเป็นมหาวิทยาลัยในก�ากับของรัฐตามมุมมองส�าคัญ	 4	 ด้าน	 

จากการสมัมนา	เรือ่ง	การเป็นมหาวิทยาลยัในก�ากบัรฐับาลในปี	พ.ศ.	2513*	ทีเ่ป็นการสมัมนาครัง้ส�าคญั

ทีก่�าหนดกรอบการบรหิารจดัการของการเป็นมหาวิทยาลยัในก�ากบัจนถงึปัจจบัุน	ซึง่ได้กล่าวถงึมมุมอง

ทีส่�าคัญ	4	ด้าน	คอื	ด้านการเงนิ	ด้านการบรหิารบุคคล	ด้านการบรหิารงานภายใน	และด้านการประสาน

งานภายนอก	ทัง้นีเ้พือ่ให้เกดิความคล่องตัวในการบรหิารจดัการและบรรลคุวามเป็นเลศิทางวชิาการ 

ได้เร็วขึ้น	ดังภาพที่	1

*การสัมมนามหาวิทยาลัยครั้งที่	 3	 เร่ือง	 มหาวิทยาลัยในก�ากับรัฐบาล	ณ	 สวางคนิวาส	 จังหวัดสมุทรปราการ	 เมื่อวันท่ี	 4-6	
กันยายน	พ.ศ.	2513	โดยสภาการศึกษาแห่งชาติ

ภาพที่	1
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	 2.	 ศึกษากรอบการบริหารจัดการองค์กรที่ดี	 (Organization	 Excellence	 Framework)	 

สมยัใหม่ต่าง	ๆ 		เพือ่ให้มมีมุมองทีค่รบถ้วน	โดยการน�าแนวคิดของการบริหารจดัการองค์กรสมยัใหม่

หลาย	ๆ		แนวคิด	เช่น	การบริหารเชิงกลยุทธ์	Strategic	management	Framework	เกณฑ์รางวัล

คณุภาพ	Thailand	Quality	Award	(TQA)	การมองมติิ	Balance	Scorecard	(BSC)	มาเป็นมมุมอง

เพิม่เตมิ	เพือ่ให้มหาวทิยาลยัมมีมุมองมติต่ิาง	ๆ 		ครบถ้วน	และพจิารณาคดัเลอืกมติทิีเ่กีย่วข้องเข้ามา

เป็นเกณฑ์ในการประเมินประสิทธิผลของการเป็นมหาวิทยาลัยในก�ากับ	ดังภาพที่	2

ภาพที่	2
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	 3.	 สรุปมิติที่มีผลกระทบที่ชัดเจนและเกี่ยวข้องที่สุดต่อการเป็นมหาวิทยาลัยในก�ากับของรัฐ

จากความเห็นของกรรมการประเมิน	ได้แก่	ด้านการก�ากับดูแล	(Governance)	ด้านความเป็นผู้น�า	

(Leadership)	ด้านการเงิน	ด้านบุคลากร	และด้านวัฒนธรรมองค์กร	

	 โดยทั้งน้ีคณะท�างานได้น�าแนวคิดของกรรมการประเมินเข้ามาวิเคราะห์และจัดความเชื่อม-

โยงระหว่าง	 กรอบการบริหารจัดการองค์กรที่ดีกับมุมมองส�าคัญทั้ง	 4	 ด้านของเจตนารมณ์การเป็น

มหาวิทยาลัยในก�ากับของรัฐ	ท�าให้เกิดความชัดเจนในแต่ละมุมมองส�าคัญทั้ง	4	ด้านนั้น	มีปัจจัยใด 

ทีค่ณะท�างานควรน�ามาพจิารณาเพือ่ประเมนิประสิทธิผลในการเป็นมหาวิทยาลยัในก�ากบัดังภาพท่ี	3

ภาพที่	3



17

	 เนื่องจากการประเมินและการเก็บข้อมูลส่วนใหญ่	 เป็นการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ	 การจัดท�า

เกณฑ์การประเมินอย่างละเอียดอาจท�าได้ยาก	 จึงใช้แนวคิดในการแสดงผลการประเมินแบบสร้าง

มโนภาพ	(Visualization)	โดยการเปรียบเทียบประสิทธิผลการเป็นมหาวิทยาลัยในก�ากบัของรฐัแบบ

แสดงสถานะของการด�าเนินงานเทียบกับความคาดหวัง	(Stage	of	maturity)	ดังภาพที่	4	

ภาพที่	4	

 3.1.3 กำรด�ำเนินกำรสัมภำษณ์บุคคล 
	 เพื่อร่วมแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับการเป็นมหาวิทยาลัยในก�ากับของรัฐของมหาวิทยาลัย

เชียงใหม่	โดยได้จ�าแนกกลุ่มผู้ให้สัมภาษณ์	ดังนี้

	 	 	 3.1.3.1	ผู ้ทรงคุณวุฒิ	 ที่มีบทบาทส�าคัญในการผลักดันการบริหารมหาวิทยาลัย 

ในรูปแบบมหาวิทยาลัยในก�ากับของรัฐ	ได้แก่	ที่ปรึกษาและกรรมการประเมิน

	 	 	 3.1.3.2	ผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีในการปรบัเปล่ียนการบรหิารจดัการมหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ 

ไปเป็นมหาวทิยาลยัในก�ากบัของรฐั	ได้แก่	นายกสภามหาวิทยาลยั	อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลยัเชียงใหม่	

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	รวมถึงผู้ใช้บัณฑิตและนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่	
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 3.1.4 กำรด�ำเนินกำรสนทนำกลุ่ม 
	 ในการสนทนากลุม่ได้มุง่เน้นการวเิคราะห์ข้อมลูในลกัษณะความคิดเหน็ของคนส่วนใหญ่	ซึง่จะ

มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลและประสบการณ์ระหว่างผู้ด�าเนินการสนทนากลุ่มกับผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่ม	

โดยประเด็นท่ีใช้ในการสอบถามเกี่ยวกับความคาดหวัง	 ผลสัมฤทธิ์	 และข้อคิด	 หรือปัญหาอุปสรรค

ต่าง	 ๆ	 ของการเป็นมหาวิทยาลัยในก�ากับของรัฐของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 โดยได้สนทนากลุ่มกับ

กลุ่มต่าง	ๆ	ดังนี้

	 •		 กลุ่มกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย	จ�านวน	4	ท่าน

	 •	 กลุ่มผู้บริหารมหาวิทยาลัย	จ�านวน	13	ท่าน

	 •	 กลุ่มผู้บริหารส่วนงาน	จ�านวน	35	ท่าน

	 •	 กลุ่มบุคลากรสายวิชาการ	(อาจารย์และนักวิจัย)	จ�านวน	22	ท่าน

	 •	 กลุ่มบุคลากรสายปฏิบัติงาน	จ�านวน	44	ท่าน

	 •	 กลุ่มนักศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา	จ�านวน	20	ท่าน

 3.1.5 กำรใช้แบบส�ำรวจควำมพึงพอใจในกำรบริหำรจัดกำรของมหำวิทยำลัย 
ของนักศึกษำมหำวิทยำลัยเชียงใหม่
	 นอกจากการทบทวนเอกสาร	ข้อมูล	การวิเคราะห์ข้อมลูท่ีได้จากการสมัภาษณ์	และการสนทนา

กลุ่มแล้ว	 ยังมีการน�าข้อมูลจากผลส�ารวจความพึงพอใจในการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยของ

นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่หลังจากที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีสถานะเป็นมหาวิทยาลัยในก�ากับ

ของรัฐมาร่วมวิเคราะห์ด้วย	 โดยส�ารวจจากนักศึกษาระดับปริญญาตรี	จ�านวน	479	คน	และระดับ

บัณฑิตศึกษา	จ�านวน	136	คน	รวมจ�านวน	615	คน	(ผลการส�ารวจ	อยู่ในภาคผนวก)

3.2 วิธกีำรวเิครำะห์ข้อมลู

	 คณะท�างานได้น�าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์	 การสนทนากลุ่ม	 และข้อคิดเห็นที่ได้จาก 

แบบส�ารวจมาประมวล	และจ�าแนก	จดักลุม่ข้อมลู	ตามกรอบแนวคิดท่ีก�าหนดไว้	และร่วมกนัประเมนิ

สถานะของการด�าเนนิงานเทยีบกบัความคาดหวงั	จากนัน้จงึน�าข้อมลูทีไ่ด้เสนอต่อกรรมการประเมนิ

เพื่อให้ข้อเสนอแนะ
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	 ในบทนีน้�าเสนอผลการศกึษาทีไ่ด้จากการวิเคราะห์เอกสารท่ีเกีย่วข้องกบัการเป็นมหาวิทยาลยั

ในก�ากับของรัฐของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 ตลอดจนประเด็นสรุปจากการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒ ิ

ที่เก่ียวข้อง	 การสนทนากลุ่มกับบุคลากร	นักศึกษา	 และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	 และการใช้แบบส�ารวจ	 

ผลการศึกษาในบทนี้น�าเสนอข้อค้นพบ	ในประเด็นต่าง	ๆ	ตามวัตถุประสงค์การประเมิน	ดังนี้

4.1 เจตนำรมณ์และควำมคำดหวงัของผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีต่อกำร
 เป็นมหำวทิยำลัยในก�ำกบัของรฐัของมหำวทิยำลยัเชยีงใหม่

 4.1.1 เจตนำรมณ์ต่อกำรเป็นมหำวิทยำลัยในก�ำกับของรัฐของมหำวิทยำลัย
เชียงใหม่
	 ผลการวิเคราะห์เอกสารเชิงเปรียบเทียบระหว่างก่อนและหลังการเป็นมหาวิทยาลัยในก�ากับ

ของรัฐของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่	(Comparative	Study)	มีดังนี้

  4.1.1.1 วเิครำะห์พระรำชบญัญติัมหำวทิยำลัยเชยีงใหม่ ปี พ.ศ. 2551 ท่ีแตกต่ำงจำก  

พระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2530 และพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541

	 ข้อแตกต่างที่ส�าคัญของพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในฐานะเป็นส่วนราชการกับ 

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เมื่อเป็นมหาวิทยาลัยในก�ากับของรัฐ	มีดังนี้

	 1.	 มหาวิทยาลัยไม่มีฐานะเป็นส่วนราชการ	 แต่อยู่ในการก�ากับของรัฐ	 รวมทั้งไม่อยู่ภายใต้

กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน	 กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวง

ศึกษาธิการ	 และกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง	 ทบวง	 กรม	 และไม่เป็นรัฐวิสาหกิจตาม

กฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณและกฎหมายอ่ืน	 ท�าให้การบริหารงานมีความคล่องตัวและเป็น

อิสระเพิ่มมากขึ้น

	 2.	 ก�าหนดให้มหาวิทยาลัยให้ความส�าคัญและค�านึงถึง

	 	 1)		ความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา

	 	 2)		ความมีเสรีภาพและความเป็นเลิศทางวิชาการ	ควบคู่ไปกับความมีคุณธรรม

	 	 3)		มาตรฐานและคุณภาพทางวิชาการอันเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ

	 	 4)		ความโปร่งใสและตรวจสอบได้	รวมทั้งความรับผิดชอบต่อรัฐและสังคม

	 	 5)		ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารและการจัดการ		

	 	 6)	 การบริหารแบบมีส่วนร่วมของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย

บทที่ 4

ผลกำรประเมิน
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	 3.	 การจัดตั้ง	 การรวม	 การแบ่ง	 และการยุบเลิกส่วนงาน	 หรือการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง	 

ส่วนงานวิชาการและส่วนงานอื่นให้สิ้นสุดท่ีสภามหาวิทยาลัย	 โดยจัดท�าเป็นประกาศ	 และประกาศ 

ในราชกิจจานุเบกษา	 ไม่ต้องเสนอขอคณะรัฐมนตรีอนุมัติท�าให้การด�าเนินงานมีความยืดหยุ่นและ

ความคล่องตัวมากขึ้น	โดยเฉพาะการยุบรวม/ยกเลิกส่วนงาน/หน่วยงานที่ไม่มีศักยภาพ

	 4.	 ก�าหนดให้มีส�านักงานสภามหาวิทยาลัยท�าให้มีหน่วยงานท�าหน้าที่การก�ากับดูแลและ 

การน�านโยบายของสภามหาวิทยาลัยลงสู่การปฏิบัติได้ดีขึ้น

	 5.	 ก�าหนดให้กิจการของมหาวิทยาลัยไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครอง

แรงงาน	และกฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์		พนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งได้รับสิทธิประโยชน์ในฐานะ

ข้าราชการบ�านาญแล้วให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม	 แต ่

ไม่ตัดสทิธิทีจ่ะประกนัตนด้วยความสมคัรใจ	ท�าให้การบรหิารงานบุคคลของมหาวทิยาลยัมคีวามเป็น

อิสระ	โดยไม่ผูกมัดกับกฎหมายแรงงานดังกล่าว

	 6.	 ก�าหนดให้รัฐบาลจัดสรรงบประมาณให้มหาวิทยาลัยในลักษณะเงินอุดหนุนทั่วไป	 และ 

งบประมาณที่ส่วนงาน/มหาวิทยาลัยประหยัดได้ไม่ต้องคืน/น�าส่งกระทรวงการคลัง	 หากสามารถ

บริหารจัดการและมีวินัยทางด้านงบประมาณ	 ส่วนงาน/มหาวิทยาลัยจะมีงบประมาณเหลือเก็บ 

ในส่วนนี้เพิ่มขึ้น

	 7.	 ก�าหนดให้มหาวิทยาลัยไม่ละเลยหรือต้องให้ความตระหนักในการให้โอกาสนักศึกษาที่

ขาดแคลนทุนทรัพย์หรือด้อยโอกาสในสังคม	ซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์	(มาตรา	8	ข้อที่	1)

	 8.	 องค์ประกอบของสภามหาวทิยาลยั	ซึง่กรรมการสภามหาวิทยาลัยส่วนใหญ่เป็นผูท้รงคุณวุฒิ 

จากภายนอก	เพื่อที่จะช่วยให้วิสัยทัศน์	ข้อเสนอแนะ	และข้อคิดเห็นต่าง	ๆ	จากภายนอก	ซึ่งจะเป็น

ข้อมูลในการสร้างโอกาสให้มหาวิทยาลัยเพิ่มขึ้น	 โดยมีผู้แทนจากภายในมหาวิทยาลัยจ�านวนเฉพาะ

เท่าที่จ�าเป็น

	 9.	 ก�าหนดอ�านาจและหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยที่ชัดเจนขึ้น	 โดยเฉพาะอ�านาจและหน้าที่ 

ในการออกข้อบงัคบั	ระเบยีบ	และประกาศในด้านอ่ืน	ๆ 	ท่ีส�าคัญ	ซึง่ท�าให้มหาวิทยาลยัมคีวามคล่องตัว 

และเป็นอิสระในการบริหารงานเพิ่มมากขึ้น	โดยกระบวนการจะสิ้นสุดที่สภามหาวิทยาลัย	เช่น			

	 	 •	 ด้านบริหารงานบุคคล	

	 	 •	 ด้านสิทธิและสวัสดิการของพนักงาน

	 	 •	 ด้านการเงินและทรัพย์สิน	

	 	 •	 ด้านการอนุมัติจัดต้ัง	 การรวม	 และการยุบเลิกส่วนงาน	 รวมทั้งการแบ่งหรือปรับปรุง

หน่วยงานในส่วนงาน

	 	 •	 ด้านการอนุมัติจัดตั้งองค์กรที่เป็นนิติบุคคล	 เพื่อประโยชน์ในการด�าเนินการตาม

วัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย
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	 10.	ก�าหนดให้มีสภาวิชาการมีอ�านาจหน้าที่ในการพิจารณากลั่นกรองงานวิชาการก่อนที่จะ

เสนอสภามหาวิทยาลัย	 และการเสนอแนะในเรื่องการยุบรวม	 เปลี่ยนแปลง	 และยกเลิกหลักสูตร 

ที่ไม่เป็นที่ต้องการของตลาด

	 11.	ก�าหนดให้มีคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพื่อให้มีองค์กรการบริหารงานบุคคลของ

บคุลากรภายในมหาวทิยาลยัเป็นการเฉพาะ	โดยมีอ�านาจและหน้าท่ีในการกลัน่กรองกฎหมายเกีย่วกบั 

การบริหารงานบุคคล	 เพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบ	 ซึ่งจะท�าให้สภา-

มหาวิทยาลัยไม่ต้องเสียเวลาลงในรายละเอียดมากนัก

	 12.	ก�าหนดให้มีคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์คณะหนึ่งเพื่อให้มีองค์กรท่ีท�าหน้าท่ี

พิจารณาเรื่องอุทธรณ์และร้องทุกข์แยกต่างหากจากคณะกรรมการบริหารงานบุคคล	เพื่อตรวจสอบ

และถ่วงดุลกัน

	 13.	ก�าหนดอ�านาจและหน้าที่ของอธิการบดีให้ชัดเจนขึ้น	โดยเฉพาะอ�านาจและหน้าที่ในด้าน

ต่าง	 ๆ	 ที่ส�าคัญและที่จะท�าให้มหาวิทยาลัยมีความคล่องตัวและเป็นอิสระในการบริหารงานเพ่ิม 

มากขึ้น	ได้แก่			

	 	 •	 ด้านการบรรจุ	แต่งตั้ง	และถอดถอนพนักงานมหาวิทยาลัย	เพื่อให้ได้หรือมีบุคลากรที่มี

คุณภาพอย่างแท้จริง

	 	 •	 ด้านการจดัหารายได้และทรพัยากรอ่ืนจากแหล่งต่าง	ๆ 	เพือ่สนับสนุนการด�าเนินภารกจิ

ของมหาวิทยาลัยเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย

	 14.	ส่วนงานของมหาวิทยาลัยแต่ละส่วนงานมีคณะกรรมการอ�านวยการประจ�าส่วนงาน	และ

คณะกรรมการบริหารประจ�าส่วนงาน	 ท�าให้ส่วนงานมีคณะกรรมการจากบุคคลภายนอกที่ทรงภูมิ

ความรูแ้ละหลากหลายอาชพีคอยให้ค�าแนะน�า	เพือ่เปิดโอกาสในการแข่งขนัและการพฒันาส่วนงาน	

รวมถึงการก�ากับดูแลในการบริหารงานด้วย

	 15.	ก�าหนดให้มีการประกันคุณภาพการศึกษาสอดคล้องกับส�านักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา	 (สกอ.)	 และส�านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา	 (สมศ.)	 ซึ่งเป็น

เงื่อนไขตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ	พ.ศ.	2542

	 16.	ก�าหนดให้มีการประเมินส่วนงานของมหาวิทยาลัยเพื่อให้การบริหารงานของส่วนงาน	 

มีคุณภาพ	และสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัย

	 17.	ก�าหนดให้มีคณะกรรมการประเมินผลการบริหารซึ่งแต่งตั้งโดยสภามหาวิทยาลัยเพื่อ

ประเมนิผลการบรหิารงานของอธกิารบด	ีและหวัหน้าส่วนงานของมหาวิทยาลยัเพือ่ให้การบรหิารงาน 

ของอธิการบดีและหัวหน้าส่วนงานของมหาวิทยาลัยเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล	 และสอดคล้อง

กับแผนการบริหารที่ได้น�าเสนอสภามหาวิทยาลัย	 รวมทั้งเพื่อให้มีผู้ทรงคุณวุฒิคอยให้ค�าแนะน�า	 

ข้อเสนอแนะ	และหาแนวทางในการปรับปรุง/พัฒนาการบริหารงานต่อไป
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	 18.	ก�าหนดให้มีระบบบัญชีที่ถูกต้อง	 และมีระบบการตรวจสอบที่น่าเชื่อถือทั้งจากหน่วยงาน

ภายในและหน่วยงานภายนอก	ท�าให้มหาวิทยาลัยไม่ต้องกังวลในเรื่องของการทุจริตคอรัปชั่น

	 กล่าวโดยสรุป	 คือ	 หลังจากมีพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 ปี	 พ.ศ.	 2551	

สถานภาพของมหาวิทยาลัย	 จึงเป็นหน่วยงานของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการและไม่เป็นรัฐวิสาหกิจ	

เป็นนิติบุคคลอยู่ภายใต้การก�ากับดูแลของรัฐ	 แต่ยังคงเป็นหน่วยงานของรัฐท่ีได้รับการจัดสรร

งบประมาณจากงบประมาณแผ่นดินตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณอย่างเพียงพอที่

จะประกันคุณภาพการศึกษาไว้ได้	 แต่ในแง่ของความเป็นอิสระในการบริหารของมหาวิทยาลัย	 

พบว่า	การบรหิารการจัดการจะสิน้สดุทีส่ภามหาวทิยาลยัเป็นส่วนใหญ่	สภามหาวทิยาลยัจะสามารถ

ก�าหนดระเบียบข้อบังคับในการบริหารการจัดการในเรื่องต่าง	 ๆ	 ได้โดยอิสระภายใต้กรอบแห่ง 

พระราชบัญญัติของมหาวิทยาลัย	 ยกเว้นเรื่องที่จะต้องเสนอรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบและน�าเสนอ 

คณะรัฐมนตรีต่อไป	เช่น	การก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ

  4.1.1.2 บทวิเครำะห์กำรเปล่ียนแปลงกฎหมำยล�ำดับรองภำยหลังกำรตรำพระรำช-

บัญญัติมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551

 วัตถุประสงค์

	 •	 เพือ่ค้นหาเจตนารมณ์หลกัของกฎหมายล�าดบัรองแต่ละฉบับท่ีมกีารเพิม่เติม	แก้ไข	ปรบัปรงุ

ใน	3	ด้าน	คอื	การบรหิารการเงิน	การบรหิารงานทัว่ไป	และการบริหารงานบคุคล	ภายหลงัพระราช-

บัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่	พ.ศ.	2551	ออกบังคับใช้	

	 •	 เพื่อแสดงนัยการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายล�าดับรองใน	 3	 ด้านข้างต้นว่าสอดคล้องกับ	

6	 กรอบท่ีต้องค�านึงถึงเป็นส�าคัญตามมาตรา	 8	 เพื่อให้การด�าเนินงานของมหาวิทยาลัยเป็นไปตาม

เจตนารมณ์ที่ก�าหนดไว้ในมาตรา	7	แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่	พ.ศ.	25511	อย่างไร

	 •	 เพื่อวิเคราะห์ประเด็นเสนอต่อผู้เกี่ยวข้องเพื่อการพัฒนา	(ถ้ามี)	

	 อย่างไรก็ตามผลของการวเิคราะห์มไิด้มุง่หวงัแสดงนยัของควำมผดิถูกหรือควำมไม่เหมำะสม 

หรือไม่	 อย่างไรของกฎหมายล�าดับรองในแต่ละด้านที่เกี่ยวข้องเพราะเป็นการศึกษาจากเอกสารที่

ปรากฏเป็นส�าคัญเท่านั้น	

1	 มำตรำ 8	การด�าเนนิการเพ่ือให้บรรลวุตัถปุระสงค์ตามมาตรา	7	ให้มหาวทิยาลยัให้ความส�าคญัและค�านงึถงึ	1.	ความเสมอภาค
ในโอกาสทางการศึกษา	2.	ความมเีสรภีาพและความเป็นเลศิทางวชิาการ	ควบคูไ่ปกับความมคีณุธรรม	3.	มาตรฐานและคณุภาพ
ทางวิชาการอันเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ	 4.	 ความโปร่งใสและตรวจสอบได้	 รวมทั้งความรับผิดชอบต่อรัฐและสังคม	 
5.	ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารและการจัดการ	6.	การบริหารแบบมีส่วนร่วมของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย

 มำตรำ 7	มหาวทิยาลยัเป็นสถานศกึษาสมบรูณ์แบบทางวชิาการและวชิาชพีขัน้สงูมีวตัถปุระสงค์ให้การศกึษา	ส่งเสรมิวชิาการ
และวิชาชีพขั้นสูง	 ท�าการวิจัยเพ่ือความเป็นเลิศทางวิชาการและเกิดประโยชน์แก่สังคมเป็นส่วนรวม	 บริการทางวิชาการแก่
สังคม	และส่งเสริมทะนุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
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 แนวคิดและรูปแบบหรือวิธีกำรวิเครำะห์

	 เพื่อให้การด�าเนินงานของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นไปตามหลักการส�าคัญและเจตนารมณ ์

ของพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่	พ.ศ.	2551	จ�าเป็นต้องอาศัยการออกกฎหมายล�าดับรอง	

เช่น	ข้อบังคับ	ระเบียบ	ประกาศต่าง	ๆ	เพื่อก�าหนดกฎเกณฑ์	ขั้นตอน	วิธีการในระดับปฏิบัติ	หรือ

สิทธิ-หน้าที่ของบุคลากรส่วนงานต่าง	 ๆ	 ในรายละเอียดเพ่ือให้ร่วมมือกันด�าเนินการต่าง	 ๆ	 ดังนั้น

กฎหมายล�าดับรองจึงเป็นอีกหนึ่งส่วนส�าคัญท่ีอาจส่งเสริมหรือบิดเบือนหลักการหรือเจตนารมณ์ที่ดี

ของพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่	พ.ศ.	2551	ได้

	 ดงันัน้การรวบรวมและศกึษาว่าภายหลงัพระราชบัญญติัมหาวิทยาลยัเชยีงใหม่	พ.ศ.	2551	บังคับ

ใช้น้ัน	กฎหมายล�าดบัรองมกีารเปลีย่นแปลงมากน้อยเพยีงใดและการเปลีย่นแปลงนัน้มคีวามสอดคล้อง

อย่างมีนัยตรงกับหลักการอันดีของการเป็นมหาวิทยาลัยในก�ากับของรัฐข้อใดภายใต้มาตรา	 8	 

หรือไม่อย่างไร	 การเข้าใจการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายล�าดับรองจะเป็นอีกด้านหนึ่งที่ท�าให้เห็นว่า 

มติด้ิานกฎหมายภายในได้มกีารปรบัตวัเพือ่ส่งเสรมิให้การกระท�าใด	ๆ 	ของบคุคลหรอืส่วนงานต่าง	ๆ 	

ได้ด�าเนินไปตามเจตนารมณ์ของการเป็นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในก�ากับของรัฐหรือไม่	อย่างไร	

 รปูแบบกำรวเิครำะห์		การวเิคราะห์ใช้หลกั	“พจิารณาเจตนารมณ์หลกัของการบญัญตัหิรอื

แก้ไขเปล่ียนแปลงกฎหมายล�าดบัรองทีเ่กีย่วกบัด้านการบรหิารการเงนิ ด้านการบรหิารงานทัว่ไป 

และด้านการบริหารงานบุคคลนั้น ๆ และน�ามาวิเคราะห์ว่าเจตนารมณ์หลักนั้น ๆ สอดคล้องกับ

หลักส�าคญัท่ีควรค�านึงถงึในการบรหิารมหาวทิยาลัยข้อใดตามมาตรา 8 ทีม่หาวทิยาลยัต้องค�านงึ

ถงึในการด�าเนนิภารกจิให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบญัญตัมิหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ พ.ศ. 

2551 อย่างไร”	 และแสดงให้เห็นความถี่ของเจตนารมณ์หลักที่ปรากฏเพื่อให้การวิเคราะห์ที่อาจ

เป็นนามธรรมมีสภาวะที่น�าเสนอแบบรูปธรรมมากขึ้น	 อย่างไรก็ตามเจตนารมณ์หลักท่ีค้นพบอาจ

สอดคล้องครบถ้วนกับทุกวัตถุประสงค์ตามพระราชบัญญัติแต่อาจส่งผลโดยอ้อมต่อวัตถุประสงค ์

ข้ออื่น	ๆ	ก็เป็นได้	แต่ในการวิเคราะห์นี้ไม่ได้น�าเสนอในมิติผลโดยอ้อม

 หมำยเหตุ	 ในการวิเคราะห์นี้มิได้น�าเอากฎหมายล�าดับรองระดับแต่ละส่วนงานมาวิเคราะห์

แต่อย่างใด	 ดังนั้นผลการน�าเสนอจึงเป็นภาพรวมการเปลี่ยนแปลงในกฎหมายล�าดับรองระดับ

มหาวิทยาลัยเป็นหลัก	
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 ผลกำรศึกษำ วิเครำะห์ 

 •  ด้ำนกำรบริหำรกำรเงิน2 

	 1.	 กฎหมายล�าดับรองที่พบว่ามีการประกาศเพิ่มเติมหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงภายหลังออก 

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่จ�านวนทั้งสิ้น	5	ฉบับ	คือ	

1 ข้อบังคับฯ	ว่าด้วยการบริหารการเงิน	พ.ศ.	2551

2 ข้อบังคับฯ	ว่าด้วยกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่	พ.ศ.	2552

3 ระเบียบฯ	 ว่าด้วยกองทุนคณะกรรมการกองทุนและการบริหารกองทุน	 สวัสดิการพนักงาน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	พ.ศ.	2552

4 ประกาศฯ	เรื่องมาตรการประหยัดในการเบิกค่าใช้จ่าย

5 ประกาศฯ	การเดินทางไปศึกษาดูงานด้านวิชาการ	ณ	ต่างประเทศของนักศึกษาและอาจารย์	
พ.ศ.	2553

	 2.	 ภาพรวมเจตนำรมณ์หลักของการเปลี่ยนแปลงบรรดาข้อบังคับ	 ระเบียบ	ประกาศต่าง	 ๆ	

ด้านการบริหารการเงินมีนัยที่สอดคล้องกับการด�าเนินการของมหาวิทยาลัยในข้อต่าง	 ๆ	 ตามล�าดับ	

ดังนี้3

ระดับมำกที่สุด ข้อ	5	ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารและการจัดการ

ระดับมำกถึง
ระดับปำนกลำง

ข้อ	4	ความโปร่งใสและตรวจสอบได้	รวมทั้งความรับผิดชอบต่อรัฐและสังคม
ข้อ	6	การบริหารแบบมีส่วนร่วมของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย	

ระดับน้อย ข้อ	2	ความมเีสรภีาพและความเป็นเลศิทางวิชาการ	ควบคู่ไปกบัความมีคุณธรรม	
ข้อ	3	มาตรฐานและคุณภาพทางวิชาการอันเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ

ไม่เกี่ยวข้อง ข้อ	1	ความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา

2	 มาตราในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่	พ.ศ.	2551	ที่เกี่ยวข้องโดยตรงได้แก่	มาตรา	15	และ	มาตรา	25
3	 รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายล�าดับรองแต่ละฉบับท่ีน�ามาศึกษาวิเคราะห์ปรากฏอยู่ในภาคผนวก	“การบริหาร 

การเงิน”
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4	 มาตราในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่	พ.ศ.	2551	ที่เกี่ยวข้องโดยตรงได้แก่	มาตรา	25	(3),	มาตรา	40,	มาตรา		42,	
มาตรา	48

5	 รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายล�าดับรองแต่ละฉบับท่ีน�ามาศึกษาวิเคราะห์ปรากฏอยู่ในภาคผนวก	“การบริหาร
งานทั่วไป”

	 •	 ด้ำนกำรบริหำรงำนทั่วไป4

	 1.	 กฎหมายล�าดับรองที่พบว่ามีการประกาศเพิ่มเติมหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงภายหลังออก 

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่จ�านวนทั้งสิ้น	5	ฉบับ	คือ	

1 ข้อบังคับฯ	ว่าด้วยการสรรหา	“อธิการบดี”	“คณบดี”	“คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยและวิทยาลัย
นานาชาติ”	“ผู้อ�านวยการสถาบันวิจัย”	และ	“ผู้อ�านวยการส�านัก”

2 ประกาศฯ	แนวทางในการก�ากับดูแลหน่วยงานส่วนงานวิชาการและส่วนงานบริหาร

3 ข้อบังคับฯ	ว่าด้วยการบริหารงานในส�านักงานมหาวิทยาลัย	พ.ศ.	2552	

4 ข้อบังคับฯ	ว่าด้วยการบริหารงานในส่วนงานวิชาการและส่วนงานอื่น	พ.ศ.	2552

5 ข้อบังคับฯ	ว่าด้วยการประเมินผลการบริหารงานของหัวหน้าส่วนงาน	พ.ศ.	2556

	 2.	 ภาพรวมเจตนำรมณ์หลักของการเปลี่ยนแปลงบรรดาข้อบังคับ	 ระเบียบ	ประกาศต่าง	 ๆ	

ด้านการบริหารทั่วไปมีนัยที่สอดคล้องกับการด�าเนินการของมหาวิทยาลัยในข้อต่าง	 ๆ	 ตามล�าดับ	

ดังนี้5

ระดับมำกที่สุด ข้อ	5	ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารและการจัดการ

ระดับมำกถึง
ระดบัปำนกลำง

ข้อ	4	ความโปร่งใสและตรวจสอบได้	รวมทั้งความรับผิดชอบต่อรัฐและสังคม	
ข้อ	6	การบริหารแบบมีส่วนร่วมของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย

ระดับน้อย ข้อ	2	ความมเีสรภีาพและความเป็นเลศิทางวิชาการ	ควบคู่ไปกบัความมคุีณธรรม	
ข้อ	3	มาตรฐานและคุณภาพทางวิชาการอันเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ

ไม่เกี่ยวข้อง ข้อ	1	ความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา
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6	 มาตราในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่	พ.ศ.	2551	ที่เกี่ยวข้องโดยตรงได้แก่	มาตรา	14,	มาตรา	25,	มาตรา	30,	
มาตรา	31,	มาตรา	38,	และมาตรา	17,	มาตรา	21,	มาตรา	47	พระราชบญัญัตริะเบยีบข้าราชการพลเรือนในสถาบนัอดุมศกึษา		
พ.ศ.	2551

7	 รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายล�าดับรองแต่ละฉบับท่ีน�ามาศึกษาวิเคราะห์ปรากฏอยู่ในภาคผนวก	“การบริหาร
งานบุคคล”

	 •	 ด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล6 

	 1.	 กฎหมายล�าดับรองที่พบว่ามีการประกาศเพิ่มเติมหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงภายหลังออก 

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่จ�านวนทั้งสิ้น	5	ฉบับ	คือ	

1 ข้อบังคับฯ	ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล	พ.ศ.	2553

2 ข้อบังคับฯ	ว่าด้วยเงินช่วยเหลือพนักงานประจ�ากรณีออกจากงาน	พ.ศ.	2556

3 ระเบียบฯ	ว่าด้วยการเดินทางไปปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย	พ.ศ.	2552

4 ระเบียบฯ	ว่าด้วยกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่	พ.ศ.	2552

5 ข้อบังคับฯ	 ว่าด้วยการก�าหนดต�าแหน่งและการแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
กลุ่มปฏิบัติการและวิชาชีพให้ด�ารงต�าแหน่งสูงขึ้น	พ.ศ.	2555

	 2.	 ภาพรวมเจตนำรมณ์หลักของการเปลี่ยนแปลงบรรดาข้อบังคับ	 ระเบียบ	ประกาศต่าง	 ๆ	

ด้านการบรหิารงานบคุคลมนียัทีส่อดคล้องกบัการด�าเนินการของมหาวิทยาลยัในข้อต่าง	ๆ 	ตามล�าดับ	

ดังนี้7

ระดับมำกที่สุด ข้อ	5	ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารและการจัดการ

ระดับมำกถึง
ระดับปำนกลำง

ข้อ	2	ความมเีสรภีาพและความเป็นเลศิทางวิชาการ	ควบคู่ไปกบัความมีคุณธรรม	
ข้อ	3	มาตรฐานและคุณภาพทางวิชาการอันเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ
ข้อ	4	ความโปร่งใสและตรวจสอบได้	รวมทั้งความรับผิดชอบต่อรัฐและสังคม

ระดับน้อย ข้อ	6	การบริหารแบบมีส่วนร่วมของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย

ไม่เกี่ยวข้อง ข้อ	1	ความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา
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 ภำพรวมกำรเปลี่ยนแปลงของกฎหมำยล�ำดับรองภำยหลังตรำบังคับใช้พระรำชบัญญัติ

มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 

	 จากการศึกษาวิเคราะห์ในเจตนารมณ์และเนื้อหาในกฎหมายล�าดับรองที่มีการเพิ่มเติม	แก้ไข	

ปรับปรุง	เปลี่ยนแปลงเท่าที่สืบค้นได้ทั้งหมดในช่วงเวลาการท�างานจ�านวน	15	ฉบับ	วิเคราะห์ได้ว่า	

	 •	 กฎหมายล�าดับรองที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเกิดข้ึนใหม่นั้นส่วนใหญ่มุ่งเน้นเพื่อให้เกิด 

“ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารและจัดการ”	 เป็นความถี่หลัก	 แสดงให้เห็นว่าแต่ละ

หน่วยงานทีเ่ก่ียวข้องนัน้ได้พยายามปรับปรงุกฎเกณฑ์	ขัน้ตอน	วธิปีฏิบตั	ิในรายละเอยีดเพือ่ให้ภารกจิ

หรอืงานทีเ่กีย่วข้องเกดิประสทิธภิาพและประสทิธิผลในการบรหิารจดัการท่ีดีขึน้	เช่น	การปรบัเพือ่ให้

สามารถบรหิารจดัการในภาวะทีไ่ม่ก�าหนดไว้ในแผนแต่จ�าเป็นต้องด�าเนนิการท�าให้เกดิความคล่องตวั 

มากขึ้น8	 หรือการปรับเพ่ือให้การด�าเนินการสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงในปัจจุบัน9	 การ

ปรับเพื่อให้การบริหารงานแบบเดิมเกิดผลตอบแทนที่สนองตอบต่อความต้องการของผู้ที่เกี่ยวข้อง 

มากขึ้น10	หรือแนวคิดการปรับการบริหารงานจากการ	“ควบคุม	สั่งการ”	 เป็น	“การก�ากับ	ดูแล”	

ส่วนงานต่าง	ๆ11  

	 ข้อส�าคัญพบว่า	 “ด้านการบริหารงานบุคคลมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงกฎหมายล�าดับมากที่สุด

และส่วนใหญ่เน้นเจตนารมณ์เพื่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารและจัดการ”	 เช่น	 

การบริหารบุคลากรที่ทรงคุณค่าให้ยังคงสร้างคุณค่าให้กับมหาวิทยาลัยได้	 แม้จะอยู่ในวัยเกษียณ 

การท�างานแล้วกต็าม12	การบรหิารสญัญาท่ีก�าหนดให้บุคลากรต้องพฒันาตนเองเพ่ือประโยชน์ตนเอง

และมหาวิทยาลัย13	 ยกเลิกเกณฑ์การเสนอจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว	 (พนักงานส่วนงาน)	

ข้อ	 7	 ที่ก�าหนดไว้ว่าในการต้ังงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้มหาวิทยาลัย	 การตั้งงบบุคลากร

จะต้องไม่เกินร้อยละ	30	ของรายได้ทั้งหมดของส่วนงาน	และให้อยู่ในดุลพินิจของส่วนงานพิจารณา

รับได้เองหากไม่เกินกว่าวงเงินงบบุคลากรจากงบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัยของส่วนงานที ่

สภามหาวิทยาลัยก�าหนด	(ไม่เกินร้อยละ	40)14

8	 ข้อบังคับฯ	ว่าด้วยการบริหารการเงิน	พ.ศ.	2551	ข้อ	22,	23,	25
9	 ประกาศฯ	เรื่องมาตรการประหยัดในการเบิกค่าใช้จ่าย
10	ระเบยีบฯ	ว่าด้วยกองทนุคณะกรรมการกองทนุและการบรหิารกองทนุ	สวสัดกิารพนกังานมหาวทิยาลยัเชยีงใหม่	พ.ศ.	2552		

ข้อ	13
11	ประกาศฯ	 แนวทางในการก�ากับดูแลหน่วยงานส่วนวิชาการและส่วนงานบริหาร	 หรือข้อบังคับฯ	 ว่าด้วยการบริหารงาน 

ในส�านักงานมหาวิทยาลัย	พ.ศ.	2552	หรือข้อบังคับฯ	ว่าด้วยการบริหารงานในส่วนงานวิชาการและส่วนงานอื่น	พ.ศ.	2552
12	ข้อบังคับฯ	ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล	พ.ศ.	2553	ข้อ	21,	22
13	ข้อบังคับฯ	ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล	พ.ศ.	2553	ข้อ	30
14	มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่	 7/2556	 เมื่อวันที่	 17	สิงหาคม	พ.ศ.	2556	และประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 เรื่อง	

หลักเกณฑ์	และวิธีการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย	จากเงินรายได้ของส่วนงาน	(เพิ่มเติม)	ข้อ	5	วรรค	3



28

 โดยสรุป	การเปลี่ยนแปลงกฎหมายล�าดับรองที่มุ่งเน้นเพื่อ	“ประสิทธิภาพประสิทธิผลในการ

บริหารและจัดการ”	 เป็นหลักในระยะต้นของการตราพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 พ.ศ.	

2551	 ซ่ึงน่าจะส่งผลดีระดับปฏิบัติการในภาพรวมของการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้เกิดความ

คล่องตัว	เป็นธรรมและสนองตอบต่อความหลากหลายในมหาวิทยาลัย

	 • กฎหมายล�าดับรองท่ีมีการเปล่ียนแปลงหรือเกิดขึ้นใหม่ซึ่งมีเจตนารมณ์ในล�าดับ 

รองลงมาคือ “ความโปร่งใสและตรวจสอบได้ รวมท้ังความรับผิดชอบต่อรัฐและสังคม” และ  

“การบริหารแบบมีส่วนร่วมของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย”	 ซึ่งเจตนารมณ์ทั้งสองข้อนี้พบว่า

กระจายตัวไปอยู่ในการเปลี่ยนแปลงกฎหมายล�าดับรองทั้งด้านการบริหารการเงิน	การบริหารงาน

ทั่วไป	และด้านการบริหารงานบุคคลในระดับความถี่ใกล้เคียงกัน

 • กฎหมายล�าดับรองที่มีการเปล่ียนแปลงซึ่งมีเจตนารมณ์ในล�าดับน้อยคือ “ความมี

เสรีภาพและความเป็นเลิศทางวิชาการ ควบคู่ไปกับความมีคุณธรรม” และ “มาตรฐานและ

คณุภาพทางวชิาการอนัเป็นทีย่อมรบัในระดบันานาชาต”ิ	ซึง่เจตนารมณ์ทัง้สองข้อนีพ้บว่ากระจาย

ตวัมากทีส่ดุในด้านการบรหิารงานบคุคล15	แต่ในด้านการบรหิารการเงนิ	และบรหิารงานทัว่ไป	พบว่า

กฎหมายล�าดับรองที่เปลี่ยนแปลงมีนัยทั้งสองด้านนี้น้อย	 อย่างไรก็ตามพันธกิจของด้านการบริหาร

การเงินและการบริหารงานทั่วไปอาจไม่เกี่ยวข้องกับมิติด้านนี้เป็นส�าคัญก็เป็นได้	 และหรือกฎหมาย

ล�าดับรองที่มีอยู่มีนัยที่ส่งเสริมมิติทั้งสองด้านนี้เพียงพออยู่แล้วก็เป็นได้เช่นกัน	

  4.1.1.3 กำรเปรียบเทียบวิสัยทัศน์และยุทธศำสตร์ของมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ก่อนและ

หลังกำรเป็นมหำวิทยำลัยในก�ำกับของรัฐ

	 จากการวิเคราะห์เอกสารแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่	ระยะที่	9,	10	และ	11	

พบว่า	 วิสัยทัศน์มีประเด็นที่เหมือนกัน	 คือ	 การมีวิสัยทัศน์ที่จะเป็นมหาวิทยาลัยชั้นน�า	 มีความเป็น

เลิศทางวิชาการในระดับสากลและมุ่งเน้นการวิจัย	 ส�าหรับข้อแตกต่างกัน	 คือ	 ในช่วงหลังการเป็น

มหาวิทยาลัยในก�ากับของรัฐซึ่งอยู่ในระยะของแผนฯ	ระยะที่	10	และ	11	ได้มีการก�าหนดประเด็น	

“การบริหารจัดการที่ดีตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	 และระบบธรรมาภิบาล”	 ก�าหนด

เพิ่มไว้ในวิสัยทัศน์	 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะมีประเด็นจากสังคมว่าการเป็นมหาวิทยาลัยในก�ากับของรัฐ 

จะเป็นการปิดโอกาสเข้าถึงการศึกษาของคนยากจนหรือไม่	จึงได้มีการระบุการมีระบบธรรมาภิบาล

ไว้เพื่อประกันโอกาสทางการศึกษาของประชาชน

15	ข้อบงัคบัฯ	ว่าด้วยการบรหิารงานบคุคล	พ.ศ.	2553	ข้อ	9	วรรคสอง,	ข้อ	30,	หรอืการก�าหนดให้	“การคดัลอกผลงานวชิาการ
ของผู้อื่น...มาเป็นของตน”	เป็นเหตุผิดวินัยร้ายแรง
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	 ส�าหรับประเดน็ยทุธศาสตร์	พบว่า	แผนพฒันาการศกึษามหาวทิยาลัยเชียงใหม่	ระยะที	่9	ไม่ได้ 

ก�าหนดยุทธศาสตร์ไว้ในแผนฯ	มีเพียงการก�าหนดเป้าหมายตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย	 คือ	 การ

ผลิตบัณฑิต	 การวิจัย	 การพ่ึงพาตนเอง	 การปรับเปลี่ยนบริหารและจัดการ	 การบริการวิชาการ	

ท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม	 ภูมิปัญญาไทย	 และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 ส�าหรับ

แผนฯ	ระยะที่	10	และ	11	มีการก�าหนดยุทธศาสตร์ชัดเจน	โดยในแผนฯ	ระยะที่	10	ประกอบด้วย

ยุทธศาสตร์พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อให้ได้บัณฑิตที่พึงประสงค์	 ยุทธศาสตร์พัฒนามหาวิทยาลัย

ให้เป็นมหาวิทยาลัยที่มุ ่งเน้นการวิจัย	 ยุทธศาสตร์พัฒนาบริการวิชาการแบบมีส่วนร่วมบนฐาน 

ความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น	 ยุทธศาสตร์ท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรมอนุรักษ์และพัฒนา

ทรัพยากร	ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ยุทธศาสตร์พัฒนามหาวิทยาลัยตามหลักการบริหารจัดการที่ดี

และพฒันาสู่ระดบัสากล	และในแผนฯ	ระยะท่ี	11	ได้เพิม่ยทุธศาสตร์ความเป็นสากลของมหาวิทยาลัย	

เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่จะเป็นมหาวิทยาลัยชั้นน�ามีความเป็นเลิศทางวิชาการในระดับสากล	

  4.1.1.4 ข้อเปรียบเทียบช่วงเป็นมหำวิทยำลัยในระบบรำชกำร (ก่อนปี พ.ศ. 2551)  

กับช่วงเป็นมหำวิทยำลัยในก�ำกับของรัฐ (หลังปี พ.ศ. 2551) ตำมมุมมองส�ำคัญ 4 ด้ำน

	 การเปรียบเทียบระหว่างการเป็นมหาวิทยาลัยในระบบราชการ	 กับการเป็นมหาวิทยาลัย 

ในก�ากบัของรฐั	ตามมมุมองส�าคญั	4	ด้าน	ประกอบด้วย	ด้านการบรหิารการเงิน	ด้านการบรหิารงาน

บุคคล	ด้านองค์กรและการบริหารภายใน	และด้านการประสานงานภายนอก	ซึ่งจากข้อค้นพบตาม 

การทบทวนเอกสาร	 มีการวิเคราะห์แต่ละประเด็นที่แสดงให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงในการเป็น

มหาวิทยาลัยในก�ากับของรัฐที่มีการบริหารจัดการที่คล่องตัวมากขึ้น	 พร้อมทั้งมีความโปร่งใส 

ตรวจสอบได้	ดังนี้

	 •	 ด้ำนกำรบริหำรกำรเงิน

	 การได้รบัการจดัสรรงบประมาณ	เดิมได้รบัจดัสรรตามหมวดรายจ่าย	เปลีย่นมาเป็นการจดัสรร

แบบเงินอุดหนุนทั่วไป	 (Block	 Grant)	 ในส่วนของเงินเหลือจ่าย	 จากเงินเหลือจ่ายที่มีการจัดการ 

ในรปูแบบส่งคนืคลังหรอืโอนไปช�าระค่าสาธารณูปโภคหรอืจดัหาครภุณัฑ์หรอืส่ิงก่อสร้างรายการอ่ืน	 

เปลี่ยนเป็นเงินเหลือจ่ายถือเป็นรายได้ของมหาวิทยาลัย	 และกรณีเงินเหลือจ่ายจากงบลงทุน	

มหาวิทยาลัยให้เป็นเงินสะสมของส่วนงาน

	 การเบกิจ่ายงบประมาณ	จากเดมิเป็นไปตามระเบยีบของกระทรวงการคลงั	เปลีย่นให้เป็นไปตาม

ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย	โดยก�าหนดให้มีระบบบัญชีที่ถูกต้องและระบบการตรวจสอบที่น่าเชื่อถือ	 

ทั้งจากหน่วยงานภายใน	และหน่วยงานภายนอก



30

	 นอกจากนี้มีการจัดตั้งคณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สิน	 เพ่ือช่วยก�าหนดนโยบาย

และก�ากับดูแลด้านการเงิน	การงบประมาณ	การจัดหาผลประโยชน์	การลงทุน	การบริหารทรัพย์สิน

ของมหาวิทยาลัย	โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย

	 • ด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล

	 เม่ือเป็นมหาวิทยาลัยในก�ากับของรัฐ	 มหาวิทยาลัยมีข้อบังคับของตนเองในการก�าหนด 

ชือ่ต�าแหน่ง	จ�านวนอตัรา	และอตัราเงนิเดือน	ต่างจากเดิมท่ีทบวงมหาวิทยาลยัและกระทรวงการคลงั

เป็นผูก้�าหนด	ส่วนการก�าหนดจ�านวนและอัตราเงินเดือนผู้บรหิารมหาวิทยาลยั/ส่วนงานท่ีเคยเป็นไป

ตามระเบียบของกระทรวงการคลัง	 ได้เปลี่ยนให้เป็นไปตามที่สภามหาวิทยาลัยก�าหนด	 มีการจัดตั้ง 

คณะกรรมการประเมินผลการบริหารงานของอธิการบดีและหัวหน้าส่วนงานที่แต่งตั้งโดยสภา-

มหาวิทยาลัย	และได้มีองค์กรเพื่อพิทักษ์ระบบคุณธรรม	ได้แก่	คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์

	 ความแตกต่างที่พบเพิ่มเติมคือมีการปรับเปลี่ยนระบบการบริหารงานบุคคลให้เป็นระบบที่

ไม่ต้องผ่านการพิจารณาจากระบบกลาง	 เช่น	 ปรับเปล่ียนสถานภาพจากข้าราชการเป็นพนักงาน

มหาวิทยาลัย	 การก�าหนดระยะเวลาการขอต�าแหน่งทางวิชาการ	การเพิ่มเงินทุนการศึกษาต่อของ

อาจารย์	เป็นต้น	และการเสนอขอต�าแหน่งทางวิชาการจากเดิมต้องเสนอ	สกอ.	เพื่อพิจารณาอนุมัติ	

ได้เปลี่ยนมาเป็นสิ้นสุดที่สภามหาวิทยาลัย	ยกเว้นต�าแหน่งศาสตราจารย์	

	 สิ่งที่เพ่ิมขึ้นจากเดิมคือมีสวัสดิการส�าหรับพนักงานมหาวิทยาลัยเพิ่มข้ึน	 ได้แก่	 เงินช่วยเหลือ

เมื่อออกจากงาน	และกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ

	 •	 ด้ำนองค์กรและกำรบริหำรภำยใน

	 การจัดตั้ง	 การรวม	 การยุบเลิกองค์กรของมหาวิทยาลัย	 เปล่ียนจากคณะรัฐมนตรีมาเป็น 

สภามหาวทิยาลยัเป็นผูพ้จิารณาอนมุตั	ิและจากการทีห่น่วยตรวจสอบภายในเคยขึน้ตรงต่ออธกิารบดี	

เปลี่ยนเป็นขึ้นตรงกับสภามหาวิทยาลัย	เพื่อให้เกิดธรรมาภิบาลท�าหน้าที่ตรวจสอบการเงิน	

	 การปฏิบัติงานและผลการด�าเนินงาน	 มีส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้สอบบัญชีของ

มหาวิทยาลัย	ท�าการตรวจสอบรับรองบัญชีและการเงินทุกประเภทของมหาวิทยาลัยทุกรอบปีบัญชี

	 มีการจัดต้ังองค์กรต่าง	 ๆ	 เพิ่มเติมเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งของมหาวิทยาลัยด้านการ- 

บริหารงาน	 ได้แก่	 คณะกรรมการอ�านวยการประจ�าส่วนงาน	และคณะกรรมการบริหารงานบุคคล	

(ก.บ.)	ด้านบริหารวิชาการ	ได้แก่	สภาวิชาการ	และด้านการบริหารความเสี่ยง	ได้แก่	คณะกรรมการ

ตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง

	 ก�าหนดให้มสี�านกังานสภามหาวทิยาลัย	ท�าหน้าท่ีบรหิารและธุรการ	ขึน้ตรงต่อสภามหาวิทยาลยั	

ซึ่งแต่เดิมงานสภามหาวิทยาลัยอยู่ภายใต้งานประชุมและพิธีการ	กองกลาง	ส�านักงานอธิการบดี
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	 •	 ด้ำนกำรประสำนงำนภำยนอก

	 เมือ่เป็นมหาวทิยาลยัในก�ากบัของรัฐ	มหาวิทยาลัยได้ปรบัเปลีย่นการประเมนิผลการปฏบัิติงาน

ตามเกณฑ์ของคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ	 (ก.พ.ร.)	 ไปเป็นระบบการประเมินผลการปฏิบัติ

งานของมหาวิทยาลัยที่สะท้อนเจตนารมณ์และเป้าหมายของมหาวิทยาลัย	เช่น	การประเมินผลตาม

ตัวชี้วัดค�ารับรองการปฏิบัติงาน	(PA)	เป็นต้น

	 ผลการเปรียบเทียบระหว่างการเป็นมหาวิทยาลัยในระบบราชการ	กับการเป็นมหาวิทยาลัย 

ในก�ากบัของรฐั	ทัง้	4	ด้าน	แสดงให้เหน็ความแตกต่างว่ามหาวิทยาลยัในก�ากบัของรฐัมอิีสระ	มคีวาม

ยืดหยุ่นในการก�าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ	การด�าเนินงานเกิดจากการบริหารจัดการด้วยระบบ

ของทางมหาวิทยาลัยเอง	 แม้กระท่ังการประเมินผลที่จะสามารถสร้างมาตรฐานการวัดคุณภาพของ

มหาวิทยาลัยให้อยู่ในระดับสากลได้เป็นอย่างดี

	 กล่าวโดยสรุป	 ผลจากการวิเคราะห์เอกสารเชิงเปรียบเทียบ	 ระหว่างก่อนและหลังออกเป็น 

มหาวิทยาลัยในก�ากับของรัฐ	 ในด้านของพระราชบัญญัติและกฎหมายล�าดับรอง	 ได้ก�าหนด 

เจตนารมณ์อย่างชัดเจนที่จะให้เกิดประโยชน์ในกำรบริหำรจัดกำรที่เป็นอิสระและควำมคล่องตัว

ในการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยในทุกด้าน	 ทั้งการบริหารงานบุคคล	 การบริหารการเงินและ

งบประมาณ	การบริหารวิชาการ	โครงสร้างองค์กร	ซึ่งสิ้นสุดที่สภามหาวิทยาลัยเป็นส่วนใหญ่	ยกเว้น

บางเรือ่งทีต้่องเสนอรฐัมนตรใีห้ความเหน็ชอบ	และน�าเสนอคณะรฐัมนตร	ีโดยมกีารก�ากบัตรวจสอบ

ภายในโดยมหาวิทยาลัยต้องพัฒนาระบบเอง	และการตรวจสอบจากหน่วยงานภายนอก

 4.1.2 ควำมคำดหวงัของผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสียต่อกำรเป็นมหำวทิยำลัยในก�ำกบัของรฐั
	 จากการเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ	 การสนทนากลุ่ม	 และการใช้แบบ

ส�ารวจ	 คณะท�างานได้รวบรวมประเด็นเกี่ยวกับความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	 ในด้านต่าง	 ๆ	

ดังต่อไปนี้

 

	 •	 ด้ำนกำรบริหำรกำรเงิน 

	 มีความคาดหวัง	 ให้มหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการเงินเพื่อรองรับความคล่องตัวในการหา	 

การบริหารรายได้	 โดยค�านึงถึงความโปร่งใสและการตรวจสอบท่ีดี	 มีระบบการบริหารการเงิน	 

การคลงัและพสัดทุีม่ปีระสทิธภิาพสนบัสนุนให้ได้ผลผลติตามความต้องการ	มคีวามคล่องตัวในการน�า

ทรัพย์สินไปบริหารจัดการเพื่อการพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน
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	 •	 ด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล 

	 มคีวามคาดหวงั	ให้มหาวทิยาลยัมรีะบบบรหิารจดัการและพฒันาทรพัยากรบคุคล	HRM/HRD	

ที่ยืดหยุ่น	คล่องตัว	สนับสนุนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ	เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ	ความ

คล่องตัวและโปร่งใสในการสรรหาผู้บริหารมืออาชีพ	ผู้น�านักศึกษา	 และบุคลากรมีความภาคภูมิใจ 

ที่ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัย	

	 •	 ด้ำนองค์กรและกำรบริหำรภำยใน 

	 มีความคาดหวัง	 ให้มหาวิทยาลัยมีวิสัยทัศน์	 พันธกิจ	 และเป้าหมายมุ่งสู ่ความเป็นเลิศ 

ด้านวชิาการ	และรบัใช้สงัคม	มคีวามคล่องตัวจากโครงสร้างการบรหิารท่ีหลากหลาย	มโีครงสร้างการ

บริหารที่มีประสิทธิภาพ	 สนับสนุนไปสู่ความเป็นเลิศ	 มีความรวดเร็วในการผลักดันสู่ความเป็นเลิศ 

ทางวิชาการ	 และมีช่องทางในการการสื่อสารทิศทางของมหาวิทยาลัย	 เพื่อสร้างความเข้าใจไปสู่

ประชาคมได้อย่างทั่วถึง	มีกฎระเบียบส�าคัญที่คล่องตัว	โปร่งใส	บทบาทหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย

ต่อการก�ากบัดแูลนโยบายและบทบาทหน้าท่ีของทีมบรหิาร	ความคล่องตัวในการจดัโครงสร้างองค์กร	

(ทัง้ระดบัมหาวทิยาลยัและระดบัส่วนงาน)	โดยค�านงึถงึคุณภาพทางวชิาการ	การประหยดังบประมาณ	

การลดความซ�้าซ้อน	และการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารเป็นส�าคัญ

	 •	 ด้ำนกำรประสำนงำนภำยนอก

	 มคีวามคาดหวงั	ให้มหาวทิยาลยัลดความซ�า้ซ้อน	ภาระงานธุรการ	และเวลาท่ีใช้กบัการประเมนิ

โดยกลไกภายใน	เช่น	ประเมินส่วนงาน	ประเมินบุคคล	และกลไกภายนอก	เช่น	สกอ.	สมศ.	สภา-

วชิาชีพ	และสร้างความเข้าใจต่อหน่วยงานรฐัท่ีเกีย่วข้องเพือ่ปรบัการก�ากบัดูแลให้สอดคล้องกบับรบิท

ของมหาวิทยาลัยในก�ากับของรัฐ
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ภาพที่	5	จ�านวนนักศึกษารับเข้า	ทั้งหมด	และส�าเร็จการศึกษา	ปีการศึกษา	2547-2557

4.2 ประสทิธผิลและแนวทำงกำรปรบัปรงุกำรบรหิำรจดักำร
 ในกำรเป็นมหำวทิยำลยัในก�ำกบัของรฐัของมหำวทิยำลยั
 เชียงใหม่

 4.2.1 ผลกำรประเมินเปรียบเทียบผลกำรด�ำเนินงำนก่อนและหลังกำรเป็น 
มหำวิทยำลัยในก�ำกับของรัฐของมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 
	 ผลการด�าเนินงานที่ส�าคัญตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยในช่วงก่อนและหลังการเป็น

มหาวิทยาลัยในก�ากับของรัฐ	มีดังนี้

 1. ผลด้ำนวิชำกำร

	 หลงัจากปี	พ.ศ.	2551	เป็นต้นมา	จ�านวนรับนกัศกึษาใหม่	เฉลีย่ประมาณ	9,100	คน	เมือ่เทยีบกบั 

ช่วงก่อนออกเป็นมหาวิทยาลัยในก�ากับของรัฐแล้ว	 มีการรับนักศึกษาเพิ่มข้ึน	 เฉลี่ยร้อยละ	 7	 

อาจแสดงถึงความคล่องตัวในการรับนักศึกษา	จึงท�าให้มีการรับนักศึกษาใหม่เพิ่มขึ้น

	 จ�านวนนกัศกึษาทัง้หมดในช่วงทีเ่ป็นมหาวิทยาลัยในก�ากบัของรฐั	เพิม่ขึน้ประมาณร้อยละ	26	

เมือ่เทยีบกบัจ�านวนนกัศกึษาก่อนทีม่หาวทิยาลยัจะเปลีย่นเป็นมหาวิทยาลยัในก�ากบัของรฐั	ซึง่แสดง

ให้เห็นว่าการเป็นมหาวิทยาลัยในก�ากับของรัฐ	ไม่ได้ลดจ�านวนนักศึกษาลงแต่อย่างไร	

	 จ�านวนนักศึกษาที่ส�าเร็จการศึกษาในช่วงท่ีเป็นมหาวิทยาลัยในก�ากับของรัฐเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 

ร้อยละ	26	เทียบกับก่อนออกเป็นมหาวิทยาลัยในก�ากับของรัฐ	(ภาพที่	5)
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	 ในส่วนของต�าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์	 พบว่าร้อยละของอาจารย์ที่ยังไม่มีต�าแหน่ง 

ทางวิชาการเพิ่มขึ้น	 (ภาพที่	 6)	 เทียบกับเมื่อยังไม่เปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัยในก�ากับของรัฐ	 ขณะที่ 

ร้อยละของอาจารย์ที่มีต�าแหน่งทางวิชาการ	 รองศาสตราจารย์ลดลง	 ปัจจัยหนึ่งเนื่องจากมีการรับ

อาจารย์ใหม่เพิ่มขึ้น	จึงท�าให้สัดส่วนของรองศาสตราจารย์เมื่อเทียบกับอาจารย์ลดลง

ภาพที่	6	จ�านวนร้อยละบุคลากรสายวิชาการ	จ�าแนกตามต�าแหน่งทางวิชาการ

(สัดส่วนอาจารย์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	รองศาสตราจารย์	และศาสตราจารย์)	ปี	พ.ศ.	2547-2557
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	 ในช่วงหลังจากเป็นมหาวิทยาลัยในก�ากับของรัฐ	 มหาวิทยาลัยมีการรับอาจารย์ใหม่เพิ่มข้ึน	 

ซึง่อาจารย์ใหม่ทีร่บัเพิม่มหาวทิยาลยัได้ก�าหนดว่าต้องมีคุณวุฒริะดับปรญิญาเอก	ท�าให้สดัส่วนคุณวุฒิ

อาจารย์ปริญญาเอกของมหาวิทยาลัย	เฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ	13	(ภาพที่	7)

ภาพที่	7	จ�านวนร้อยละบุคลากรสายวิชาการ	จ�าแนกตามวุฒิการศึกษา	ปี	พ.ศ.	2547-2557
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	 หลังจากเปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัยในก�ากับของรัฐสัดส่วนของนักศึกษาต่ออาจารย์เพิ่มขึ้น	 

อยู่ในช่วง	17	ต่อ	1	แสดงถึงว่า	โดยเฉลี่ยอาจารย์ต้องรับผิดชอบจ�านวนนักศึกษามากขึ้น	(ภาพที่	8)

ภาพที่	8	สัดส่วนนักศึกษาต่ออาจารย์	ปี	พ.ศ.	2547-2557
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 2. ผลด้ำนวิจัย

	 ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่อยู่ในฐาน	 Scopus	 เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ก่อน

ปรับเป็นมหาวิทยาลัยในก�ากับของรัฐ	 ช่วงหลังจากปรับเป็นมหาวิทยาลัยในก�ากับของรัฐ	 มีจ�านวน

ผลงานตีพิมพ์เฉล่ีย	 974	 เร่ืองต่อปี	 เพิ่มขึ้นกว่าช่วงก่อนออกเป็นมหาวิทยาลัยในก�ากับของรัฐถึง 

ร้อยละ	62	(ภาพที่	9)	และสัดส่วนการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในฐาน	Scopus	ต่ออาจารย์	เพิ่มขึ้นร้อยละ	

56	คิดเป็นเฉลี่ย	0.44	เรื่องต่ออาจารย์	ในช่วงหลังจากเป็นมหาวิทยาลัยในก�ากับของรัฐ

ภาพที่	9	สัดส่วนจ�านวนผลงานการตีพิมพ์ต่อจ�านวนอาจารย์	ปี	พ.ศ.	2548-2557
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	 จ�านวนบทความวจิยัทีไ่ด้รบัการอ้างอิง	(Citation)	เฉลีย่	3,425	เรือ่งต่อปี	ในช่วงหลังจากปรบั

เป็นมหาวิทยาลัยในก�ากับของรัฐเฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ	 171	 ของจ�านวนบทความที่ได้รับการอ้างอิง 

ก่อนออกเป็นมหาวิทยาลัยในก�ากับของรัฐแสดงถึงมีคุณภาพงานวิจัยเพิ่มมากขึ้น	(ภาพที่	10)

	ภาพที่	10	บทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง	(Citation)	ใน	Refereed	journal	

จากฐาน	Scopus	ปี	พ.ศ.	2547-2557
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ภาพที่	11	แหล่งงบประมาณวิจัย	ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2547-2557

	 ด้านความสามารถในการบริหาร	 เพื่อให้ได้รับทุนวิจัยจากแหล่งเงินนอกงบประมาณ	พบว่า 

มกีารเพิม่ขึน้	เฉลีย่ร้อยละ	159	เทยีบกบัช่วงก่อนออกเป็นมหาวิทยาลยัในก�ากบัของรฐัแสดงถงึความ

สามารถในการจัดการ	ความคล่องตัว	เพื่อให้ระดมแหล่งทุนนอกงบประมาณได้เพิ่มขึ้น	(ภาพที่	11)
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ภาพที่	12	สัดส่วนร้อยละงบด�าเนินการที่รัฐจัดสรร	ต่องบรายได้ที่หาได้	

(ไม่รวมค่าธรรมเนียมการศึกษาและเงินบ�ารุงโรงพยาบาล)	ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2551-2557

 3. ผลด้ำนกำรบริหำร

	 ความสามารถในการเพิ่มรายได้	 เพื่อการพัฒนาวิชาการของมหาวิทยาลัย	 มีทิศทางที่เพ่ิมขึ้น	

(ภาพที่	 12)	 โดยพิจารณาจากสัดส่วนระหว่างงบด�าเนินการที่ได้รับการจัดสรรจากรัฐ	 ต่องบรายได้	 

(ไม่รวมค่าธรรมเนยีมการศกึษา	และเงนิบ�ารงุโรงพยาบาล)	หลงัจากเป็นมหาวทิยาลัยในก�ากบัของรฐั

แล้ว	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีความคล่องตัวในการเพิ่มรายได้มาโดยตลอด	 ซึ่งการเพิ่มรายได้นี้	 มิได้

พิจารณาจากการรวมค่าธรรมเนียมการศึกษา	 เพื่อไม่ให้เกิดภาระแก่ผู้เรียนและผู้ปกครอง	 และไม่

รวมเงินบ�ารุงโรงพยาบาล	เพื่อไม่ให้เกิดภาระต่อผู้ป่วยและญาติ	ในส่วนของเงินรายได้	ซึ่งไม่รวมเงิน 

ค่าธรรมเนียมการศึกษาและเงินบ�ารุงโรงพยาบาล	 เพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ	 14	 ในช่วงท่ีปรับเป็น

มหาวิทยาลัยในก�ากับของรัฐเป็นต้นมา	(ภาพที่	13)



41

เงินรำยได้

ภาพที่	13	เงินรายได้	(ไม่รวมค่าธรรมเนียมการศึกษาและเงินบ�ารุงโรงพยาบาล)

ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2551-2557
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 4. ผลด้ำนภำวะกำรมีงำนท�ำของบัณฑิต

	 บัณฑิตของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีงานท�าเฉลี่ยต่อปีอยู่ที่ร้อยละ	 67.23	 บัณฑิตที่ศึกษาต่อ

เฉลีย่ต่อปีอยูท่ีร้่อยละ	12.74	และหากพจิารณาถงึบณัฑติทีมี่งานท�าแล้วและศึกษาต่อเฉล่ียต่อปีอยูท่ี ่

ร้อยละ	3.28	ซึ่งไม่มีการเปลี่ยนแปลงมากนัก	(ภาพที่	14)

ภาพที่	14	ร้อยละของภาวะการมีงานท�าของบัณฑิต	ปีการศึกษา	2553-2558
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ภาพที่	15	จ�านวนผู้รับบริการด้านการรักษาพยาบาลโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่	

และศูนย์ศรีพัฒน์	ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2547-2557

 5. ผลด้ำนบริกำรวิชำกำร

	 มหาวิทยาลัยมีกิจกรรมให้บริการวิชาการที่หลากหลาย	 และมีแนวโน้มการให้บริการเพิ่มขึ้น

อย่างต่อเน่ือง	 นอกจากน้ีแล้วยังมีงานบริการด้านสุขภาพ	 โดยโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่	 

ศนูย์ศรพีฒัน์	โรงพยาบาลทนัตกรรม	ศนูย์บรกิารเทคนิคการแพทย์คลินิก	ศูนย์ปฏบัิติการเภสชัชมุชน

ศนูย์บรกิารเภสชักรรม	และโรงพยาบาลสตัว์	การบรหิารท่ีคล่องตวัสนบัสนนุให้การบริการด้านสขุภาพ

มีคุณภาพและประสิทธิภาพมากขึ้น	(ภาพที่	15,	16)



44

ภาพที่	16	จ�านวนผู้รับบริการด้านต่าง	ๆ	ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2547-2557
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 6. ผลด้ำนทุนกำรศึกษำ

	 มหาวทิยาลยัมแีหล่งเงนิทนุการศกึษาต่าง	ๆ 	ท้ังจากงบประมาณแผ่นดนิ	ได้แก่	กองทุนให้กูย้มื

เพื่อการศึกษา	 (กยศ.)	 และกองทุนให้กู้ยืมที่ผูกกับรายได้ในอนาคต	 (กรอ.)	 อีกทั้งยังมีแหล่งทุนจาก 

งบประมาณเงินรายได้	 และเงินบริจาค/เงินผลประโยชน์/กองทุน-มูลนิธิของมหาวิทยาลัยเพื่อเปิด

โอกาสทางการศึกษาให้กับนักศึกษา	 โดยในแต่ละปีมีจ�านวนทุนการศึกษาและงบประมาณรวมจาก

แหล่งทุนการศึกษาต่าง	ๆ	มากกว่า	8,000	ทุน	และมากกว่าปีละ	300	ล้านบาท	(ภาพที่	17	และ	18)

ภาพที่	17	จ�านวนทุนการศึกษา	ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2551-2557
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ภาพที่	18	ทุนการศึกษา	ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2551-2557
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	 ในภาพรวม	พบว่า	 ในการด�าเนินการตามพันธกิจ	หลังจากเป็นมหาวิทยาลัยในก�ากับของรัฐ

แล้วเม่ือมีความคล่องตัวและอิสระในการบริหารจัดการ	 เกี่ยวกับงบประมาณ	 การพัฒนาบุคลากร	 

การจัดโครงสร้างองค์กร	 ส่งผลท�าให้ประสิทธิภาพในการผลิตบัณฑิต	 การวิจัย	 และบริการวิชาการ	

ท�าได้ดีขึ้น	

 
 4.2.2 ผลกำรประเมนิตำมกรอบแนวคดิจำกเจตนำรมณ์และควำมคำดหวงัของกำร
เป็นมหำวิทยำลัยในก�ำกับของรัฐตำมมุมมองส�ำคัญ 4 ด้ำน
	 ผลการประเมนิตามกรอบแนวคดิจากเจตนารมณ์ของการเป็นมหาวทิยาลยัในก�ากบัของรฐัและ

ความคาดหวงัของผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี	ท�าให้เหน็ภาพของการเปลีย่นแปลงในหลาย	ๆ 	ด้านของการเข้าสู ่

ระบบการเป็นมหาวิทยาลัยในก�ากับของรัฐ	โดยได้ก�าหนดประเด็นส�าคัญตามมุมมอง	4	ด้าน	ดังนี้

 1) ด้ำนกำรบริหำรกำรเงิน 

 ความคาดหวัง

	 การบริหารจัดการเงินเพื่อรองรับความคล่องตัวในการบริหารและการหารายได้	 โดยค�านึง

ถึงความโปร่งใสและการตรวจสอบท่ีดี	 เช่น	 การมีความคล่องตัวของกระบวนการรับจ่ายเงิน	 การมี

กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน	 การสะสมทุนทรัพย์	 และการหารายได้จากการบริหารสินทรัพย์และแสวงหา

จากแหล่งทุนภายนอก	เป็นต้น	

 จุดแข็งหรือสิ่งที่ด�าเนินการได้ดี

	 มีข้อบังคับว่าด้วยการบริหารการเงินที่คล่องตัว	 ก�าหนดระเบียบที่เหมาะสมได้เอง	 ไม่ต้องใช้

ระเบียบของกระทรวงการคลัง	 มีกฎหมายรองรับการหารายได้ที่ยืดหยุ่น	 มีคณะกรรมการนโยบาย

การเงินและทรัพย์สินที่ช่วยก�าหนดนโยบายและก�ากับดูแล	 และมีระบบบัญชีเกณฑ์คงค้าง	 (3	 มิติ)	 

ที่มีประสิทธิภาพ	

 สิ่งที่ควรปรับปรุงและด�าเนินการต่อไป

	 พฒันากระบวนการท�างานเก่ียวกบัการเบกิจ่าย	การจัดซือ้จดัจ้าง	ให้รวดเรว็และปฏิบตัใิห้เป็นไป

ในแนวทางเดยีวกนั	ควรมกีารบรูณาการการท�างานในด้านแผน	ด้านบุคคล	และด้านการเงนิการคลงั	หรอื 

อาจมี	“คลินิกการบริหาร”	เป็นที่ปรึกษา	ประสานการแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อน	หรือมีเวทีส�าหรับแลก-

เปลีย่นความคดิเหน็และการสร้างความเข้าใจท่ีตรงกันระหว่างกลุม่ผูป้ฏบัิติงานในด้านแผน	ด้านบุคคล	

และด้านการเงนิการคลงั	ส�าหรบัการแสวงหารายได้จากการบรหิารจดัการทรพัย์สนิของมหาวิทยาลยั	

รวมอสังหาริมทรัพย์	 ทรัพย์สินทางปัญญา	 ควรมีการศึกษาความเป็นไปได้และใช้มืออาชีพเข้ามา 

บริหารจัดการและ/หรือจัดตั้งคณะท�างานด�าเนินการ	
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 2) ด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล 

 ความคาดหวัง

	 การบริหารจัดการบุคลากรที่เปลี่ยนเข้าสู่ระบบของมหาวิทยาลัยในก�ากับของรัฐ	 เพื่อให้เกิด

ประสทิธภิาพและประสิทธผิลทีด่	ีมคีวามคุม้ค่า	ดงึดดูและรกัษาคนเก่งคนดไีด้	เช่น	มรีะบบการบรหิาร

บุคคลที่ยืดหยุ่นและคล่องตัวตอบสนองต่อยุทธศาสตร์และความเป็นเลิศทางวิชาการ	มีแนวทางการ 

ส่งเสริมความก้าวหน้าในอาชีพ	 และมีความยืดหยุ่นในการสรรหา	 คัดเลือกและบริหารค่าจ้าง 

ค่าตอบแทน	บริหารผลงานและการให้รางวัลบุคลากร	เป็นต้น

 จุดแข็งหรือสิ่งที่ด�าเนินการได้ดี

	 บุคลากรส่วนใหญ่มีความรักและผูกพันกับมหาวิทยาลัย	 ผู้บริหารมีความทุ่มเทต่อการบริหาร

งาน	มหาวทิยาลยัมข้ีอบงัคบัว่าด้วยการบรหิารงานบคุคลท่ีเป็นธรรมและไม่เป็นอุปสรรคต่อการบรหิาร

ส่วนงาน

 สิ่งที่ควรปรับปรุงและด�าเนินการต่อไป

	 สร้างความสมดุลของการบริหารภาระหน้าท่ีอาจารย์ให้เกิดการใช้ศักยภาพสูงสุด	 เพิ่มความ

ยืดหยุ่นในการรับอาจารย์หรือบุคลากรภายนอกที่มีประสบการณ์และมีคุณสมบัติที่เหมาะสมเข้ามา 

ท�างานในมหาวิทยาลัย	 ปรับมโนทัศน์และทัศนคติของบุคลากรให้มุ ่งเน้นการปฏิบัติงานท่ีเน้น

ประสิทธิผล	 และส่งเสริมการให้รางวัลตามผลงาน	 ในเชิงระบบ	 มีระบบพัฒนาผู้บริหารทุกระดับ

อย่างต่อเน่ือง	 ควรมีแผนพัฒนาบุคลากรทั้งระบบตั้งแต่การรับคนดี	 และคนเก่งเข้าท�างาน	 ระบบ

การประเมินที่เอื้อต่อการพัฒนาบุคลากร	 สร้างแรงจูงใจ	 และความผูกพันต่อองค์กรให้กับบุคลากร	 

ผูบ้รหิารสร้างความเชือ่มัน่และมอบหมายภารกจิท่ีชดัเจน	ให้ท�างานท่ีตอบสนองต่อเป้าหมายภาพรวม

ของทัง้องค์กร	ปรบัเปล่ียนวธิกีารท�างานให้มคีวามรวดเรว็	และมกีารท�างานแบบบรูณาการกบัหน่วยงาน 

ท่ีเก่ียวข้อง	 จัดกลไกในการท�างานร่วมกันเพื่อให้บุคลากรรู้สึกว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนา

คณะหรือมหาวิทยาลัย	 ปลูกฝังค่านิยมให้รักและร่วมพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง	 จัดกิจกรรมเพ่ือ

สร้างคุณลักษณะของนักศึกษาให้สอดคล้องความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต	มีคุณธรรม	มีจิตสาธารณะ	 

เป็นผู้น�า	และเป็นพลเมืองที่ดี

 3) ด้ำนองค์กรและกำรบริหำรภำยใน 

 ความคาดหวัง

	 มีองค์ประกอบที่ส�าคัญในโครงสร้างการบริหารและบทบาทของส่วนต่าง	 ๆ	 เช่น	 มีทิศทาง 

ที่ชัดเจน	กฎระเบียบ	คณะท�างาน	ระบบการจัดการ	และข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ	เป็นต้น	เพื่อสร้าง

ความคล่องตัวในการบริหารจัดการอย่างแท้จริงและน�าไปสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการได้เร็วขึ้น
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 จุดแข็งหรือสิ่งที่ด�าเนินการได้ดี

	 คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยก�ากับดูแลนโยบายส�าคัญที่เข้มแข็ง	 มีพระราชบัญญัติและ 

ข้อบงัคับทีช่ดัเจน	ค่อนข้างคล่องตวัและตอบสนองกลยทุธ์	คณะกรรมการอ�านวยการประจ�าส่วนงาน

สนบัสนนุการถ่ายทอดนโยบายจากสภามหาวทิยาลยัและผูบ้รหิารมหาวทิยาลยัสูก่ารปฏบัิตไิด้อย่างดี

 สิ่งที่ควรปรับปรุงและด�าเนินการต่อไป

	 ทบทวนระเบยีบและประกาศบางส่วนให้มคีวามคล่องตัว	ออกระเบียบและน�าไปปฏบัิติอย่างมี

ความเข้าใจในเจตนารมณ์การบริหารงานแบบมหาวิทยาลัยในก�ากับของรัฐ	ให้การสนับสนุนผู้ปฏิบัติ

งานทุกระดับให้ท�างานอย่างคล่องตัวไม่ยึดติดกับวิธีปฏิบัติเดิม	 ๆ	 มีการประเมินประสิทธิผลของ 

หน่วยงานทีต่ัง้ขึน้	ปรบัโครงสร้างการบรหิารภายในให้กระชบัโดยไม่แบ่งหน่วยงานมากเกินไป	มรีะบบ

การสื่อสารหลากหลายช่องทางทั่วถึงประชาคมในมหาวิทยาลัย	 สร้างระบบและกลไกการบริหาร

การเปลี่ยนแปลงที่มีเป้าหมายที่ชัดเจน	 มีล�าดับการด�าเนินการก่อนหลัง	 และมีกลไกการขับเคลื่อน	 

ปิดหลกัสตูรทีไ่ม่เป็นความต้องการของตลาดและเปิดหลกัสูตรท่ีเป็นความต้องการของตลาด	โดยเพิม่

ทกัษะให้กบันกัศกึษาแบบ	Comprehensive	Skill,	Complex	Skill,	Working	Skill	และทักษะภาษา

อังกฤษ	และปรับลดขั้นตอนในการเสนอ/ปรับปรุงหลักสูตร

 4) ด้ำนกำรประสำนงำนภำยนอก

 ความคาดหวัง

	 การมีประสิทธิผลของหน่วยงานกลางท่ีมีบทบาทในการก�ากับมาตรฐานคุณภาพมหาวิทยาลัย	

ในการตรวจประเมินและก�ากับการจัดสรรงบประมาณ	

 จุดแข็งหรือสิ่งที่ด�าเนินการได้ดี

	 ปัจจุบันการด�าเนินการท่ีต้องมีกระบวนการผ่านหน่วยงานภายนอกลดลงไปเมื่อเทียบกับก่อน

เป็นมหาวิทยาลัยในก�ากับของรัฐ	ทั้งด้านการจัดท�าโครงสร้างองค์กร	ด้านบุคลากร	และด้านการเงิน

 สิ่งที่ควรปรับปรุงและด�าเนินการต่อไป

	 กฎเกณฑ์ด้านการศึกษาและการสร้างหลักสูตรยังอยู่ภายใต้มาตรฐานของส�านักงานคณะ-

กรรมการการอดุมศกึษาซึง่อาจไม่เหมาะกบับางบรบิทของมหาวิทยาลัย	โดยมข้ีอสงัเกตว่าการก�ากบั

และตรวจประเมินจากหน่วยงานภายนอกต่าง	 ๆ	 มีความซ�้าซ้อน	 ไม่เป็นประโยชน์	 และสิ้นเปลือง

ทรัพยากร	 อีกทั้งยังมีองค์กรภายนอกที่เกี่ยวข้องบางแห่งยังไม่เข้าใจหลักการบริหารจัดการของการ

เป็นมหาวิทยาลัยในก�ากับของรัฐ
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สรุประดับกำรพัฒนำในแต่ละมุมมองเทียบกับควำมคำดหวัง

ภาพที่	19	แสดงภาพรวมของการประเมินประสิทธิผลเทียบกับความคาดหวัง

	 จากแผนภาพ	โดยสรปุพบว่า	เมือ่เทียบกบัความคาดหวังในแต่ละด้าน	มด้ีานทีท่�าได้ตามความ-

คาดหวัง	 ได้แก่	 ด้านการประสานงานภายนอก	ส�าหรับด้านการบริหารการเงิน	ด้านการบริหารงาน

บุคคล	และด้านองค์กรและการบริหารภายในนั้น	เมื่อเทียบกับความคาดหวังแล้ว	อยู่ในระดับท�ายัง

ไม่ถึงความคาดหวัง
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4.3 ควำมคำดหวงัต่อมหำวทิยำลัยเชยีงใหม่ใน 10 ปีข้ำงหน้ำ

	 ผลจากการสัมภาษณ์และการสนทนากลุ่ม	 พบว่า	 ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง	 อยากให้มหาวิทยาลัย

เชียงใหม่ในอีก	 10	 ปีข้างหน้า	 เป็นมหาวิทยาลัยชั้นน�าระดับโลก	 (World	 Class	 University)	 

มีความโดดเด่นในบางสาขา	รวมถึงสาขาที่เป็นอัตลักษณ์	เช่น	ความเป็นล้านนา	มีความเชื่อมโยงกับ

พื้นถิ่น	สามารถน�าศักยภาพมาช่วยในการพัฒนาสังคมชุมชน	ตลอดจนมีส่วนช่วยยกระดับการศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน	 (Social	 Engagement)	 เป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นผู้น�าด้านการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 

ที่จะสร้างจิตวิญญาณนี้ลงสู่ทั้งนักศึกษาและบุคลากร	(Sustainability	University)

	 ด้านการบริหารจัดการ	 มหาวิทยาลัยควรมีการบริหารจัดการท่ีดี	 มีธรรมาภิบาล	 (Good	 

Governance)	มีการบริหารจัดการเป็นทีม	(Collective	Leadership)	ที่มีเอกภาพบนความหลาก-

หลายของการบริหารเพื่อให้เกิดนวัตกรรมการบริหารจัดการ	ต้องมีผู้บริหารที่ขยัน	ฉลาด	หาโอกาส

ใหม่	ๆ 	อยูเ่สมอ	มกีารบรหิารทีค่ล่องตวั	มีระบบโครงสร้างเงินเดือน	ค่าตอบแทน	ท่ีจงูใจให้คนท�างาน

มากขึน้	มปีระสทิธภิาพเพิม่ขึน้	สร้างสมรรถนะหลกัของมหาวิทยาลัย	มกีารก�าหนดตัวชีวั้ดให้น้อยลง	 

สอดคล้องกับค�ารับรองการปฏิบัติงาน	 และมุ่งเป้าที่ชัดเจนขึ้น	 เสริมสร้างสมรรถนะของบุคลากร 

ทุกระดับให้ท�างานโดยเอาผลลัพธ์เป็นที่ตั้ง

	 ด้านการผลิตบัณฑิต	เป็นมหาวิทยาลัยที่มุ่งผลิตคนเก่ง	คนดี	ซื่อสัตย์	มีทักษะการสื่อสารและ

ภาษาอังกฤษ	มีทักษะที่ส�าคัญทั้ง	 Comprehensive	 and	Complex	 Skills	ที่สามารถน�าไปใช้ใน

การประกอบอาชีพได้	 มุ่งสร้างบัณฑิตให้เป็นผู้เรียนรู้	 ต้องมองเป้าหมายของกลุ่มผู้เรียนใหม่	 คือ	 

กลุ่มวัยท�างาน	กลุ่มผู้สูงอายุ	กลุ่มแรงงานและลูกหลาน	เพิ่มจ�านวนรับระดับบัณฑิตศึกษาให้มากขึ้น 

เพื่อน�าไปสู่การมีคุณภาพด้านการวิจัย

	 ด้านการวิจยัและพฒันา	มกีารสร้างนวัตกรรมด้านการวิจยัและเทคโนโลย	ีมงีานวิจยัท่ีเชือ่มโยง

กบัพืน้ทีแ่ละภาคอตุสาหกรรม	มศีนูย์วจิยัเฉพาะทาง	มงีานวิจยัท่ีตอบโจทย์ในการพฒันาประเทศ	เช่น	

ด้านผู้สูงอายุ	เป็นต้น



ว่าง
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	 จากการเป็นมหาวิทยาลัยในก�ากับของรัฐของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 ซึ่งได้ด�าเนินงานออกมา

เป็นมหาวทิยาลยัในก�ากบัของรฐั	เป็นระยะเวลากว่า	5	ปีมาแล้ว	มหาวิทยาลัยจงึเหน็ควรท่ีจะด�าเนิน

การประเมนิผลการเป็นมหาวทิยาลยัในก�ากบัของรฐั	ทัง้นีเ้พือ่วดัความก้าวหน้าของการด�าเนนิงานของ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ภายหลังจากการเป็นมหาวิทยาลัยในก�ากับของรัฐ	 ว่าเป็นไปตามเจตนารมณ์

ของการเป็นมหาวทิยาลยัในก�ากบัของรฐั	คือสามารถสร้างความคล่องตัวและเป็นอิสระในการบรหิาร

จัดการ	 และผลักดันให้เกิดความเป็นเลิศทางวิชาการได้มากน้อยเพียงใด	 โดยได้ก�าหนดแนวทางใน

การก�าหนดเกณฑ์การประเมินจากการศึกษาเจตนารมณ์ของการเป็นมหาวิทยาลัยในก�ากับของรัฐ

ตามมมุมองส�าคญั	4	ด้าน	อ้างองิจากการสัมมนาเพือ่สรปุกรอบแนวคิดการเป็นมหาวิทยาลัยในก�ากบั 

ในปี	พ.ศ.	2513	ทีเ่ป็นการสมัมนาครัง้ส�าคญัท่ีก�าหนดกรอบการบรหิารจดัการของการเป็นมหาวิทยาลยั

ในก�ากับจนถึงปัจจุบัน	ซึ่งได้กล่าวถึงมิติที่ส�าคัญ	4	ด้าน	คือ	ด้านการบริหารการเงิน	ด้านการบริหาร-

งานบคุคล	ด้านองค์กรและการบรหิารงานภายใน	และด้านการประสานงานภายนอก	ท้ังนีเ้พือ่ให้เกดิ

ความเป็นเลศิของมหาวทิยาลยัได้อย่างรวดเรว็และคล่องตัวยิง่ขึน้	ในการวิเคราะห์ข้อมลูเพือ่ประเมนิ

การเป็นมหาวิทยาลัยในก�ากับของรัฐของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นั้น	 มีการน�าวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 

ที่หลากหลายมาใช้	 โดยการเลือกใช้วิธีการต่าง	 ๆ	 จะเลือกตามความเหมาะสมของแหล่งข้อมูล	 

และวัตถุประสงค์ในการน�าผลการวิเคราะห์ข้อมูลเหล่านั้นไปใช้งานต่อ	 โดยวิธีการท่ีใช้	 ได้แก	่ 

การทบทวนเอกสารและศึกษาข้อมูลย้อนหลัง	 การสัมภาษณ์บุคคล	 การสนทนากลุ่ม	 และการใช ้

แบบส�ารวจ	ซึ่งผลของการประเมิน	สรุปได้ดังนี้

5.1 เจตนำรมณ์และควำมคำดหวงัของผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีต่อกำร
 เป็นมหำวทิยำลัยในก�ำกบัของรฐั 

	 จากการวิเคราะห์พระราชบัญญัติและกฎหมายล�าดับรอง	 พบว่า	 พระราชบัญญัติ	 ได้ก�าหนด

เจตนารมณ์อย่างชดัเจนทีจ่ะให้เกดิประโยชน์ในกำรบรหิำรจดักำรท่ีเป็นอสิระและมคีวำมคล่องตัว 

ในการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยในทุกด้านทั้งการบริหารงานบุคคล	 การบริหารการเงินและ 

งบประมาณ	การบริหารวิชาการ	โครงสร้างองค์กร	โดยมุ่งให้มหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ	นอกจากนี้	 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีความคาดหวังต่อการเป็นมหาวิทยาลัยในก�ากับของรัฐ	 จ�าแนกตามมุมมอง

ส�าคัญ	4	ด้าน	ดังนี้

บทที่ 5

สรุปผล และข้อเสนอแนะ
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  ด้ำนกำรบริหำรกำรเงิน 

	 ความคาดหวงั	คอื	การบรหิารจดัการเงินเพือ่รองรบัความคล่องตัวในการหา	การบรหิารรายได้	

โดยค�านึงถึงความโปร่งใสและการตรวจสอบที่ดี	ซึ่งมุ่งเน้นในประเด็นต่อไปนี้

	 •	 การมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน	และความสามารถในการสะสมทุนทรัพย์	 เพื่อสร้างความเป็น

ปึกแผ่นส�าหรับใช้ในการพัฒนาและสร้างองค์ความรู้	อันจะน�าไปสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการต่อไป

	 •	 การหารายได้จากการบริหารสินทรัพย์และแสวงหาจากแหล่งทุนภายนอก	

	 •	 ความคล่องตัวของกระบวนการรับจ่ายเงิน	 การลดกระบวนการอนุมัติ	 การใช้หลักในการ	

Post		Audit	มากกว่า	Pre		Audit	

	 •	 การบริหารงบประมาณที่คล่องตัว	และขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์

	 •	 การมีจิตส�านึกด้านการใช้จ่ายเงินอย่างมีประสิทธิภาพ

 ด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล 

	 ความคาดหวังคือ	 การบริหารจัดการบุคลากรที่เปลี่ยนเข้าสู่ระบบของมหาวิทยาลัยในก�ากับ 

ของรัฐ	เพ่ือให้เกดิประสทิธภิาพและประสทิธผิลทีด่	ีมคีวามคุม้ค่า	ดงึดดูรกัษาคนเก่งคนดไีด้	ซึง่มุง่เน้น 

ในประเด็นต่อไปนี้

	 •	 การมีบุคลากรที่มีคุณภาพ

	 •	 การมีวัฒนธรรมการท�างานที่มุ่งเน้นผลงาน

	 •	 การมีระบบการบริหารบุคคลที่ยืดหยุ่นและคล่องตัว	 ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์และความ

เป็นเลิศทางวิชาการ	เช่น	การก�าหนดภาระงานอาจารย์	เป็นต้น

	 •	 การมีความยดืหยุน่ในแนวทางการส่งเสรมิความก้าวหน้าในอาชีพ	(Career	Path)	โดยมุ่งเน้น 

ผลงานที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์

	 •	 การมีความยืดหยุ่นในการสรรหา	 คัดเลือกและบริหารค่าจ้างค่าตอบแทน	 บริหารผลงาน

และการให้รางวัลบุคลากร

	 •	 การมีผู้บริหารที่มีความเป็นผู้น�า	และความสามารถในการบริหารจัดการ

 ด้ำนองค์กรและกำรบริหำรภำยใน 

	 ความคาดหวัง	 คือ	 การมีองค์ประกอบที่ส�าคัญในโครงสร้างการบริหารและบทบาทของส่วน 

ต่าง	ๆ 	เพือ่สร้างความคล่องตวัในการบรหิารจดัการอย่างแท้จรงิและน�าไปสู่ความเป็นเลศิทางวิชาการ

ได้เร็วขึ้น	ซึ่งมุ่งเน้นในประเด็นต่อไปนี้

	 •	 ความชัดเจนของทิศทางมหาวิทยาลัย

	 •	 พระราชบัญญัติและกฎระเบียบต่าง	ๆ	ที่เอื้อในการบริหารอย่างคล่องตัว

	 •	 การจัดโครงสร้างการบริหารที่ยืดหยุ่น
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	 •	 ทีมบริหารมหาวิทยาลัยที่ท�างานแบบไม่แยกส่วน

	 •	 การบริหารจัดการภายในที่ยืดหยุ่น

	 •	 การสื่อสารกับประชาคมในองค์กร

	 •	 การมีข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ

 ด้ำนกำรประสำนงำนภำยนอก

	 ความคาดหวัง	คือ	ประสิทธิผลของหน่วยงานกลางที่มีบทบาทในการก�ากับมาตรฐานคุณภาพ

มหาวิทยาลัย	ตรวจประเมิน	และก�ากับการจัดสรรงบประมาณ	ซึ่งมุ่งเน้นในประเด็นต่อไปนี้

	 •	 การประสานงานกับองค์กรรัฐที่ประเมินและก�ากับมาตรฐานมหาวิทยาลัยในภาพรวม

	 •	 การสร้างความเข้าใจต่อหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องเพื่อปรับการก�ากับดูแลให้สอดคล้องกับ

บริบทของมหาวิทยาลัยในก�ากับของรัฐ

5.2 สรปุผลกำรประเมนิประสทิธผิลกำรเป็นมหำวทิยำลยัในก�ำกบั
 ของรฐั และสิง่ทีค่วรปรบัปรงุในกำรบรหิำรจดักำร

 ผลกำรประเมินในภำพรวมโดยสรุป มีดังนี้

 1) กำรบรหิำรจดักำรด้ำนต่ำง ๆ 	มคีวามคล่องตัวเพิม่มากขึน้	ท้ังด้านบรหิารวิชาการ		บรหิาร

งานบุคคล	 บริหารการเงิน	 และการบริหารจัดการทั่วไป	 โดยมีระบบการควบคุมและตรวจสอบที่ดี	 

เช่น	ด้านบรหิารวชิาการ มอีงค์กรทีก่�ากบัดูแลและสร้างความเข้มแขง็ในด้านการบริหารวิชาการ	ได้แก่	 

สภาวชิาการ	ด้านการบริหารงานบุคคล มรีะบบบรหิารงานบคุคลทีไ่ม่ต้องผ่านการพิจารณาจากส่วนกลาง	 

มีคณะกรรมการประเมินผลการบริหารงานของอธิการบดีและหัวหน้าส่วนงาน	 มีคณะกรรมการ

อุทธรณ์และร้องทุกข์เป็นองค์กรเพื่อพิทักษ์ระบบคุณธรรม	ด้านบริหารการเงิน	 มีคณะกรรมการ

นโยบายการเงินและทรัพย์สินท�าหน้าที่ก�าหนดนโยบายและก�ากับดูแลด้านการเงินการงบประมาณ

เพ่ือเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ	 มีการตรวจสอบบัญชีทั้งจากส�านักงานการตรวจสอบ

ภายในของมหาวิทยาลัยและส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน	 (สตง.)	มีคณะกรรมการตรวจสอบและ

บริหารความเส่ียง	 ด้านการบริหารจัดการทั่วไป	 มีสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ	 ก�ากับดูแลการจัดตั้ง	 

การรวม	การยุบเลิกส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย

 2) ผลกำรด�ำเนนิงำนหลงักำรเป็นมหำวทิยำลยัในก�ำกบัของรฐั	ส่งผลให้มผีลงานทางวิชาการ	

และการวิจยัเพิม่มากขึน้	มคีณาจารย์ท่ีมคีณุภาพในการดูแลนักศึกษา	และมผีลงานด้านบรกิารวิชาการ

ที่ตอบสนองความต้องการของชุมชน	สังคมมากขึ้น	ซึ่งในส่วนนี้ท�าให้มหาวิทยาลัยมุ่งสู่ความเป็นเลิศ

ได้เร็วขึ้น
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 3) ผลกำรประเมินแต่ละด้ำนเมื่อเทียบกับควำมคำดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	พบว่า	 ใน

ภาพรวมมด้ีานทีท่�าได้ตามความคาดหวงั	ได้แก่	ด้านการประสานงานภายนอก	ส�าหรบัด้านการบรหิาร

การเงนิ	ด้านการบรหิารงานบุคคล	และด้านองค์กรและการบรหิารภายในน้ัน	เมือ่เทียบกบัความคาด-

หวังแล้ว	อยู่ในระดับท�ายังไม่ถึงความคาดหวัง	ซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับข้อเสนอแนะในการปรับปรุง

และด�าเนินการ	จ�าแนกรายด้าน	ดังนี้

 3.1 ด้านการบริหารการเงิน  

	 พฒันากระบวนการท�างานเกีย่วกบัการเบิกจ่าย	การจดัซือ้จดัจ้าง	ให้รวดเรว็และปฏบัิติให้เป็น

แนวทางเดียวกัน	 การหารายได้จากทรัพย์สินและการใช้งานทรัพย์สินที่มีอยู่	 (Asset	utilization)	 

ให้เกิดประโยชน์สูงสุด	 ยกเลิก/ทบทวน	ประกาศระเบียบ	ที่ท�าให้ไม่คล่องตัวในการบริหาร	 แต่ต้อง

อยู่ภายใต้ธรรมาภิบาล

 3.2 ด้านการบริหารงานบุคคล

	 ควรสร้างความสมดุลของการบริหารภาระหน้าที่อาจารย์ให้เกิดการใช้ศักยภาพของอาจารย์

สูงสุด	 เพ่ิมความยืดหยุ่นในการรับอาจารย์หรือบุคลากรภายนอกที่มีประสบการณ์และเหมาะสม	 

มีความเป็นมืออาชีพ	มาท�างานให้กับมหาวิทยาลัยให้มากขึ้น	ปรับมโนทัศน์	ทัศนคติของบุคลากรให้

มุ่งเน้นการปฏิบัติงานที่เน้นประสิทธิผล	และพร้อมส่งเสริมการให้รางวัลตามผลงาน	

 3.3 ด้านองค์กรและการบริหารภายใน

	 ทบทวนระเบียบและประกาศในบางงานให้มีความคล่องตัวมากขึ้น	 ออกกฎระเบียบและน�า

ไปปฏิบัติอย่างมีความเข้าใจในเจตนารมณ์การบริหารงานของการเป็นมหาวิทยาลัยในก�ากับของรัฐ	

สนบัสนนุผูป้ฏบิตังิานทกุระดบัให้ท�างานอย่างคล่องตัวโดยไม่ยดึติดกบัวิธีปฏบัิติเดิม	ๆ 	ปรบัโครงสร้าง

การแบ่งหน่วยงานให้กระชับโดยไม่แบ่งหน่วยงานมากเกินไปหรือซ�้าซ้อนกัน	มีระบบการสื่อสาร

นโยบายของมหาวิทยาลัยในหลากหลายช่องทางและอย่างทั่วถึงต่อประชาคมในมหาวิทยาลัย	สร้าง

ระบบและกลไกการบริหารการเปลี่ยนแปลงที่มีเป้าหมาย	ปรับโครงสร้างการบริหารงาน	บริหารคน	

ให้มีศักยภาพเชื่อมโยงกันและการท�างานคร่อมสายงาน	 เช่น	 การรวมกลุ่มงานตามภารกิจ	 (Cross	

Function)	

 3.4 ด้านการประสานงานภายนอก

	 มหาวิทยาลัยยังมีข้อจ�ากัดในด้านความเป็นอิสระจากหน่วยงานภายนอก	 เช่น	 กฎเกณฑ์ด้าน

การศึกษาและการสร้างหลักสูตรยังอยู่ภายใต้มาตรฐานของส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ซึง่อาจไม่เหมาะกบับางบริบทของมหาวทิยาลัย	การก�ากบัและตรวจประเมนิจากหน่วยงานภายนอก

ต่าง	ๆ	นั้นยังมีความซ�้าซ้อน	อีกทั้งมีองค์กรภายนอกที่เกี่ยวข้องบางแห่งยังไม่เข้าใจหลักการบริหาร

จดัการของการเป็นมหาวทิยาลยัในก�ากบัของรฐั	ซึง่มหาวทิยาลยัควรพฒันาระบบคณุภาพของตนเอง

ให้เป็นที่ยอมรับขององค์กรภายนอก	 และท�าความเข้าใจกับองค์กรภายนอกท่ีเก่ียวข้อง	 ให้เข้าใจ 

หลักการบริหารจัดการของการเป็นมหาวิทยาลัยในก�ากับของรัฐ
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5.3 ข้อเสนอแนะทีไ่ด้จำกกำรประเมนิ

 1. มหำวิทยำลัยควรทบทวนเป้ำหมำยเชิงยุทธศำสตร์ ให้มุ่งเป้ำท่ีชัดเจน เช่น	 การสร้าง

ความเป็นเลิศระดับโลกในสาขาวิชาที่โดดเด่น	พัฒนาการเรียน	การสอน	การสร้างหลักสูตร	การวิจัย

ร่วมมือกับภาคการผลิต	ภาคอุตสาหกรรม	และชุมชน	เป็นต้น

 2. มหำวทิยำลยัควรปรบัปรงุกฎ ระเบยีบให้คล่องตัว เน้นเป้ำหมำยและผลลัพธ์	โดยทบทวน

ระเบยีบและประกาศบางส่วนให้มคีวามคล่องตัว	โดยผู้ทบทวนหรอืผู้ท่ีออกระเบียบต้องมคีวามเข้าใจ	

แนวคิด	เจตนารมณ์	และการบริหารงานแบบมหาวิทยาลัยในก�ากับของรัฐ	

 3. มหำวิทยำลัยควรสร้ำงและพัฒนำบุคลำกรที่เน้นประสิทธิภำพ ผลงำน และมีน�้ำใจเพื่อ

ส่วนรวม รวมถึงกำรสร้ำงแรงจูงใจในกำรท�ำงำน โดย

	 •	 สร้างระบบพัฒนาผู้น�ามหาวิทยาลัยรุ่นต่อรุ่น

	 •	 สร้างระบบรองรับการดึงดูดมืออาชีพภายนอก	มีระบบประเมินที่มุ่งเน้นผลลัพธ์

	 •	 หาแนวทางในการใช้ประโยชน์จากความเชี่ยวชาญ	หรือองค์ความรู้ของอาจารย์ผู้ใหญ่	

	 •	 สร้างความสมดลุของการบรหิารภาระหน้าทีอ่าจารย์	เพือ่ให้เกิดการใช้ศักยภาพของอาจารย์

สูงสุด	ควรระมัดระวังการใช้กฎเกณฑ์ในการผลักดันผลงานมากเกินไปจนลดศักยภาพของอาจารย์

	 •	 ปรับแนวทางเรื่องชื่อต�าแหน่งให้สอดคล้องกับภาระงาน

 4. มหำวทิยำลยัควรมกีำรปรบัปรงุกระบวนกำรท�ำงำน	โดยผูบ้รหิาร	และหวัหน้าในทุกระดับ	

ควรสนับสนุนผู้ปฏิบัติให้ท�างานอย่างคล่องตัว	ไม่ยึดติดกับวิธีปฏิบัติเดิม	ๆ 	และทบทวนกระบวนการ

ให้มีประสิทธิภาพ	ที่คล่องตัว	ไม่ซ�้าซ้อน

 5. มหำวทิยำลยัควรมกีำรหำรำยได้จำกทรพัย์สนิท่ีมอียู ่โดยมกีารลงทุนและบรหิารสนิทรัพย์

ที่มี	ให้เกิดประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยและส่วนรวม		เช่น	ที่ดิน	อาคาร	อุปกรณ์	ฯลฯ	หรือ	มีแนวทาง

การใช้พื้นที่	อาคารและทรัพยากรของมหาวิทยาลัยที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า

 6. มหำวิทยำลัยควรสร้ำงและเก็บข้อมูลเพื่อกำรตัดสินใจ	 โดยมีการก�าหนดข้อมูลเพื่อการ

ตัดสินใจ	 และการบริหารที่ส�าคัญ	 จัดเก็บ	 ติดตาม	 และน�าเสนอข้อมูลอย่างสม�่าเสมอ	 และมีระบบ

อินเทอร์เน็ตพื้นฐานที่มีประสิทธิภาพ

 7. มหำวิทยำลัยควรพัฒนำระบบกำรสื่อสำร ให้ทั่วถึงต่อประชาคมในมหาวิทยาลัยในเรื่อง

ส�าคัญต่าง	ๆ

 8. มหำวิทยำลัยควรทบทวนโครงสร้ำงองค์กรให้กระชับเหมำะกับบริบทของกำรบริหำร  

ที่มีประสิทธิภำพ โดย

	 •	 ประเมินประสิทธิผลของหน่วยงานท่ีต้ังขึ้นอย่างจริงจังและด�าเนินการบริหารจัดการ 

เหมาะสม	(ตั้งได้	ต้องยุบได้)
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	 •	 ปรับโครงสร้างการบริหารภายในให้กระชับ	 ไม่แบ่งหน่วยงานมากเกินไป	ปัจจุบันยังมีการ

ท�างานแบบแยกส่วน	(Silo)

 9. มหำวิทยำลัยควรท�ำควำมเข้ำใจกับหน่วยงำนภำยนอกที่เกี่ยวข้อง	 เช่น	 ส�านักงานการ

ตรวจเงินแผ่นดิน	เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัยในก�ากับของรัฐ

5.4 ข้อเสนอแนะเพือ่ด�ำเนนิกำรต่อไป

	 ในการประเมินครั้งนี้	 จากการประชุมสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 ครั้งที่	 12/2557	 วันที่	 27	

ธันวาคม	 พ.ศ.	 2557	 เวลา	 09.00-12.00	 น.	 กรรมการสภามหาวิทยาลัยได้ให้ข้อสังเกตที่ส�าคัญ 

ดังต่อไปนี้	

 

 ด้ำนมิติกำรประเมิน 

	 ควรเพิม่ความชดัเจนในมติขิองความรบัผิดชอบ	(Accountability)	คอืความรบัผดิชอบต่อสงัคม

และประเทศชาตใินฐานะมหาวทิยาลยัในก�ากบัของรฐั	เพือ่ให้สะท้อนบทบาททีส่�าคญัอกีประการของ

การสร้างบณัฑติทีเ่ป็นพลเมอืงของประเทศและประชาคมโลก	รวมถงึบทบาทของมหาวิทยาลยัต่อการ

พัฒนาประเทศ	

	 ในมิติความสัมพันธ์กับหน่วยงานภายนอก	 (External	 Relationship)	 ควรเพิ่มมุมมองของ

การร่วมสร้าง	(Co-Creator)	หรือการร่วมมือ	(Collaboration)	ระหว่างมหาวิทยาลัยกับประชาคม

ภายนอก	ทั้งชุมชน	สังคม	อุตสาหกรรม	ภาครัฐและเอกชน	อันเป็นหนึ่งในเจตนารมณ์ส�าคัญของการ

เป็นมหาวิทยาลัยในก�ากับของรัฐในการสร้างผลประโยชน์สู่สังคม	โดยปรับเพิ่มจากเดิมที่มององค์กร

ภายนอกเป็นหน่วยงานกลางที่ก�ากับดูแลเท่านั้น

 

 ด้ำนกำรก�ำหนดเป้ำหมำยของกำรประเมิน

	 ดังที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีความเห็นตรงกันว่า	 ความยาก

ในการประเมินประสิทธิผลของมหาวิทยาลัยในก�ากับของรัฐครั้งนี้	 คือการย้อนกลับไปก�าหนดกรอบ

และเป้าหมายในการประเมินเมื่อเวลาล่วงมาแล้ว	 7	 ปี	 ท�าให้ผลการประเมินหรือข้อมูลในบางมิติ

ไม่สามารถวัดออกมาได้อย่างชัดเจน	 จึงเห็นควรที่ระยะต่อไป	 ควรก�าหนดเป้าหมายไว้อย่างชัดเจน 

ล่วงหน้า	เพื่อสามารถวัดประสิทธิผลและการพัฒนาในอีก	3-5	ปีข้างหน้าได้อย่างเหมาะสม
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 ด้ำนข้อมูลเชิงประจักษ์

	 เน่ืองจากไม่ได้มีการก�าหนดเป้าหมาย	 หรือตัวชี้วัดที่ชัดเจนตั้งแต่แรก	 จึงท�าให้ขาดข้อมูลเชิง

ประจักษ์ในบางมิติ	ที่ไม่ได้ออกแบบการเก็บข้อมูลไว้

	 ส�าหรับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 ในการติดตามความก้าวหน้าของการเปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัย

ในก�ากับของรัฐในระยะต่อไป	 ควรจัดท�าเกณฑ์และเป้าหมายการประเมินไว้ตั้งแต่แรก	 และวัดผล

ความก้าวหน้านีใ้นอกี	3-5	ปีข้างหน้า	โดยให้พจิารณาน�าข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวทิยาลยั 

เข้ามาเป็นเกณฑ์ในการประเมนิตัง้ต้นด้วย	โดยฝ่ายบรหิารจะได้สามารถจดัเตรยีมข้อมลูเชงิประจกัษ์

ตามเป้าหมายที่ก�าหนดได้อย่างครบถ้วนถูกต้อง	

	 กรอบการประเมินและกระบวนการ	รวมถึงมิติการประเมินที่ได้จัดท�าขึ้นในครั้งนี้	สามารถน�า

ไปขยายผลกบัมหาวทิยาลยัในก�ากบัของรัฐมหาวทิยาลยัอืน่	ๆ 	ในประเทศไทยได้	โดยน�าข้อเสนอแนะ

จากกรรมการสภามหาวทิยาลยัเข้าไปปรบัปรงุให้มคีวามครบถ้วนยิง่ขึน้	ท้ังน้ีเพือ่เป็นเครือ่งมอืในการ

ทบทวน	การเปรยีบเทยีบข้อมลู	รวมถงึวางแนวทางในการปรบัปรงุ	ยกระดับ	ความเป็นมหาวิทยาลัย

ในก�ากับของรัฐของประเทศไทย	ตามเจตนารมณ์ที่ดีต่อไป



60

คณะกรรมการจดัท�าแผนอดุมศกึษาระยะยาว	ทบวงมหาวิทยาลยั.	วัตถปุระสงค์	นโยบาย	มาตรการ	และ 

เป้าหมายของแผนอุดมศึกษาระยะยาว	(พ.ศ.	2533-2547),	2533.

เจตนา	นาควชัระ.	จากวทิยาทานสูก่ารผลติและจ�าหน่ายสนิค้า	:	ความป่ันป่วนของอุดมศึกษา.	สถาบัน

คลังสมองของชาติ.	ม.ป.ป..

ปรีดา	 	ศิริรังษี.	 (เอกสารสรุป	 :	 ระยะเวลา	ความคืบหน้าในการพัฒนาไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยใน

ก�ากับของรัฐ	(กรณีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่).	ม.ป.ท..

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี.	 คู่มือการประเมินผลการก�ากับดูแลสถาบันอุดมศึกษา

ของสภาสถาบันอุดมศึกษา	(ฉบับผู้ตรวจประเมิน).	สถาบันคลังสมองของชาติ,	2556.

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี.	 คู่มือการประเมินผลการก�ากับดูแลสถาบันอุดมศึกษา

ของสภาสถาบันอุดมศึกษา	(ฉบับผู้รับประเมิน).	สถาบันคลังสมองของชาติ,	2556.

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี.	 รายงานผลการศึกษา	 (ฉบับสมบูรณ์)	 โครงการพัฒนา

หลักเกณฑ์การประเมินสภาสถาบันอุดมศึกษา.	สถาบันคลังสมองของชาติ,	2556.

วิจิตร	ศรีสอ้าน.	วิจิตรลิขิต.	นนทบุรี,	2556.

วิจิตร	ศรีสอ้าน.	เอกสารการบรรยาย	เรื่องการเป็นมหาวิทยาลัยในก�ากับของรัฐ	:	จากแนวคิดสู่แนว

ปฏิบัติ.	ม.ป.ท..

ศูนย์นวัตกรรมนโยบาย	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี.	รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการ

วิจัย	 ศึกษาวิจัยปัญหา	 อุปสรรค	 และข้อเสนอแนะ	 ในงานด้านบริหารทรัพยากรบุคคลของ

มหาวิทยาลัยในก�ากับของรัฐ	13	แห่ง.	ส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา,	2554.

ส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา	กระทรวงศึกษาธิการ.	กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว	15	ปี	

ฉบับที่	2	(พ.ศ.	2551-2565),	2550.

ส�านกังานปลดัทบวงมหาวทิยาลยั	ทบวงมหาวิทยาลยั.	หลกัการและแนวปฏบัิติมหาวิทยาลยัในก�ากบั

ของรัฐบาล,	2541.

ส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภา.	 เอกสารบันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง 

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่	พ.ศ.	....	ครั้งที่	1,	2	และ	3,	2550.

ส�านักงานสภาการศึกษาแห่งชาติ.	 รายงานการสัมมนามหาวิทยาลัยครั้งที่	 3	 เรื่อง	 มหาวิทยาลัย 

ในก�ากบัรฐับาล	ณ	สวางคนวิาส	4-6	กนัยายน	พ.ศ.	2513.	พระนคร	:	ส�านกังานสภาการศึกษา 

แห่งชาติ,	2513.

อมรวชิช์	นาครทรรพ.	ความคดิในการพฒันาอดุมศกึษาไทยในรอบทศวรรษ.	ส�านกังานคณะกรรมการ

การศึกษาแห่งชาติ,	2544.

บรรณำนุกรม



ภำคผนวก



-	ว่าง	-



63



64



65

ผลกำรวิเครำะห์
กำรประเมินผลกำรเป็นมหำวิทยำลัยในก�ำกับของรัฐของมหำวิทยำลัยเชียงใหม่

ในทรรศนะของนักศึกษำ

	 ในการส�ารวจความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการด�าเนินงานของมหาวิทยาลัยในด้านต่าง	ๆ 	 

ครั้งน้ี	 ด�าเนินการเก็บแบบสอบถามจากนักศึกษา	 จ�านวน	 615	 คน	 เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี		

479	คน	และระดับบัณฑิตศึกษา	136	คน	ผลการศึกษา	มีดังนี้

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำม

ตำรำงที่ 1	ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

ข้อมลูทัว่ไป จ�ำนวน ร้อยละ

1.	เพศ
	 ชาย
	 หญิง

259
356

42.1
57.9

รวม 615 100.0

2.	ระดบัการศกึษา
	 ก�าลังศกึษาในระดบัปรญิญาตรี
	 ก�าลังศกึษาในระดบับณัฑติศกึษา

479
136

77.9
22.1

รวม 615 100.0

3.	สังกัดคณะ
	 มนษุยศาสตร์
	 ศกึษาศาสตร์
	 วจิิตรศลิป์
	 สังคมศาสตร์
	 วทิยาศาสตร์
	 วศิวกรรมศาสตร์
	 แพทยศาสตร์
	 เกษตรศาสตร์
	 ทนัตแพทยศาสตร์
	 เภสัชศาสตร์
	 เทคนคิการแพทย์

25
25
20
26
71
36
26
52
25
27
28

4.1
4.1
3.2
4.2
11.5
5.9
4.2
8.5
4.1
4.4
4.6
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ข้อมลูทัว่ไป จ�ำนวน ร้อยละ

	 พยาบาลศาสตร์
	 อตุสาหกรรมเกษตร
	 สัตวแพทยศาสตร์
	 บริหารธรุกจิ
	 เศรษฐศาสตร์
	 สถาปัตยกรรมศาสตร์
	 การส่ือสารมวลชน
	 รัฐศาสตร์และรฐัประศาสนศาสตร์
	 นติศิาสตร์
	 วิทยาลยัสือ่	ศลิปะ	และเทคโนโลยี

31
20
28
32
28
20
20
33
22
20

5.0
3.2
4.6
5.2
4.6
3.2
3.2
5.4
3.6
3.2

รวม 615 100.0

4.	 เป็นนักศกึษาชัน้ปี
	 ช้ันปีท่ี	1
	 ช้ันปีท่ี	2
	 ช้ันปีท่ี	3
	 ช้ันปีท่ี	4	
	 ช้ันปีท่ี	5	ขึน้ไป

212
155
128
92
28

34.5
25.2
20.8
15.0
4.5

รวม 615 100.0

ตำรำงที่ 1	ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม	(ต่อ)
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ตอนที่ 2 ควำมพึงพอใจต่อกำรด�ำเนินกำรของมหำวิทยำลัยในด้ำนต่ำง ๆ

ตำรำงที่ 2	 ค่าเฉลี่ยและระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการด�าเนินการงานของมหาวิทยาลัย 

ในด้านต่าง	ๆ	

กำรด�ำเนนิงำนด้ำนต่ำง ๆ

ระดบัปรญิญำตรี ระดบับณัฑิตศึกษำ รวมทกุระดบั

X
ระดับ
ความ

พงึพอใจ
X

ระดับ
ความ

พงึพอใจ
X

ระดับ
ความ

พงึพอใจ

1.	ด้านการมีส่วนร่วมของนกัศกึษา 3.32 ปานกลาง 3.34 ปานกลาง 3.33 ปานกลาง

2.	ด้านคณุภาพชวีติ 3.20 ปานกลาง 3.20 ปานกลาง 3.20 ปานกลาง

3.	ด้านคณุภาพการศกึษา 3.62 มาก 3.71 มาก 3.64 มาก

4.	ด้านการสือ่สาร 3.25 ปานกลาง 3.21 ปานกลาง 3.24 ปานกลาง

ควำมเหน็โดยรวม 3.35 ปำนกลำง 3.38 ปำนกลำง 3.36 ปำนกลำง

เกณฑ์แปลผลค่าเฉลี่ย	 1.00-1.49	=	น้อยที่สุด	 1.50-2.49	=	น้อย	 2.50-3.49	=	ปานกลาง	

	 	 	 								 3.50-4.49	=	มาก	 4.50-5.00	=	มากที่สุด

ตำรำงที่ 3	 ร้อยละ	ค่าเฉลีย่	ความพงึพอใจของนกัศกึษาทกุระดบั	ต่อการด�าเนนิงานของมหาวทิยาลยั

ในด้านต่าง	ๆ	

ข้อควำม

ร้อยละควำมพึงพอใจ
X แปลผล

ค่ำเฉลี่ยน้อย
ที่สุด

น้อย
ปำน
กลำง

มำก
มำก
ที่สุด

ด้ำนกำรมส่ีวนร่วมของนกัศกึษำ 3.33 ปำนกลำง

1.	 มหาวิทยาลัยเปิดโอกาสให้นักศึกษา	
ได้ท�ากจิกรรมทีส่ร้างสรรค์ด้วยตนเอง

1.5 9.6 39.7 37.7 11.5 3.48 ปานกลาง

2.	 มหาวิทยาลัยเปิดโอกาสให้นักศึกษา	
แสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมกับ
นโยบายทีม่ผีลกระทบต่อนักศกึษา

6.2 13.5 44.9 28.1 7.3 3.17 ปานกลาง
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ตำรำงที่ 3	 ร้อยละ	ค่าเฉลีย่	ความพงึพอใจของนกัศกึษาทกุระดบั	ต่อการด�าเนนิงานของมหาวทิยาลยั

ในด้านต่าง	ๆ	(ต่อ)	

ข้อควำม

ร้อยละควำมพึงพอใจ
X แปลผล

ค่ำเฉลี่ยน้อย
ที่สุด

น้อย
ปำน
กลำง

มำก
มำก
ที่สุด

ด้ำนคณุภำพชวีติ 3.20 ปำนกลำง

1.	การสนับสนุนการจัดกิจกรรมของ
นกัศกึษาจากมหาวทิยาลยั

2.3 9.3 41.1 37.4 9.9 3.43 ปานกลาง

2.	กิจกรรมระดับมหาวิทยาลัยที่จัดให้
มี	สอดคล้องกับความต้องการของ
นักศึกษา	เช่น	รับน้องรถไฟ	รับน้อง
ขึ้นดอย	กีฬา	Freshy	สปอร์ตเดย	์
ชมรมต่าง	ๆ 	ฯลฯ

2.1 9.1 30.9 38.4 19.5 3.64 มาก

3.	กิจกรรมทีท่่านเข้าร่วมได้ส่งเสรมิให้มี
ทกัษะในการใช้ชวีติในสงัคม	เป็นคนด	ี	
มคีณุธรรม	จรยิธรรม

1.5 9.5 34.0 41.3 13.7 3.56 มาก

4.	ท่านรูส้กึปลอดภยัทัง้ชวิีตและทรพัย์สนิ 
เมือ่อยูใ่นมหาวทิยาลัย

2.4 12.0 35.4 39.9 10.3 3.43 ปานกลาง

5.	หอพกัมสีิง่อ�านวยความสะดวก	สะอาด 
เหมาะแก่การพกัอาศยั

4.4 16.8 43.1 28.5 7.2 3.17 ปานกลาง

6.	โรงอาหารถูกสุขอนามัย	 สะอาด	
เพยีงพอต่อนกัศกึษา

5.5 19.2 41.5 27.3 6.5 3.10 ปานกลาง

7.	ความสะดวกในสถานท่ีจอดรถตาม	
อาคารต่าง	 ๆ	หรือบริเวณอื่นใน 
มหาวทิยาลยั

13.0 27.2 36.1 19.5 4.2 2.75 ปานกลาง

8.	การให้บรกิารของระบบขนส่งมวลชน	
ในมหาวทิยาลยั

11.1 20.6 38.2 22.9 7.2 2.94 ปานกลาง

9.	ความเคร่งครัดในการให้ปฏิบัติตาม
กฎจราจร

10.9 26.2 36.4 21.0 5.5 2.84 ปานกลาง

10.	การอ�านวยความสะดวกในด้าน 
ต่าง	ๆ	ของผูท้ีต้่องได้รบัความช่วย
เหลอืเป็นพเิศษ	เช่น	ผูพ้กิาร	ฯลฯ

3.7 20.7 38.3 29.6 7.7 3.17 ปานกลาง
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ข้อควำม

ร้อยละควำมพึงพอใจ
X แปลผล

ค่ำเฉลี่ยน้อย
ที่สุด

น้อย
ปำน
กลำง

มำก
มำก
ที่สุด

ด้ำนคุณภำพกำรศึกษำ 3.64 มำก

1.	หลักสูตรที่เรียน	สามารถน�าไปใช้ใน
การประกอบอาชพีได้

1.1 6.3 25.4 42.3 24.9 3.83 มาก

2.	การจัดการเรยีนการสอนของอาจารย์	
มีวิธีการที่หลากหลายน่าสนใจ	และ
สอดคล้องกบับริบทสมยัใหม่

1.0 7.5 33.8 46.8 10.9 3.59 มาก

3.	ในชัน้เรยีน	เปิดโอกาสให้แสดงความ
คิดเห็น	อภิปราย	และมีส่วนร่วมใน
การเรยีนการสอน

1.3 5.4 30.2 42.6 20.5 3.76 มาก

4.	มีวิชา/กิจกรรม	ที่จัดประสบการณ ์
ในการเรยีนการสอน

1.8 11.5 29.6 40.3 16.8 3.59 มาก

5.	การดูแล	 และให ้ค�าปรึกษาของ
อาจารย์ทีป่รกึษา

2.2 10.9 31.9 37.4 17.6 3.57 มาก

6.	สิง่อ�านวยความสะดวกในการเรียน	เช่น	
การบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	
ห้องสมุด	เครอืข่าย	Wi-Fi

5.0 12.0 30.1 35.6 17.3 3.48 ปานกลาง

7.	หากมหาวทิยาลยั	มีการจดัพ้ืนทีเ่พ่ือ
สนบัสนนุการเรยีนรูข้องนกัศกึษาทีม่ี
บรรยากาศทางวิชาการให้บริการได้
ตลอด	24	ชัว่โมง

3.7 10.2 30.7 29.1 26.3 3.64 มาก

ตำรำงที่ 3	 ร้อยละ	ค่าเฉลีย่	ความพงึพอใจของนกัศกึษาทกุระดบั	ต่อการด�าเนนิงานของมหาวทิยาลยั

ในด้านต่าง	ๆ	(ต่อ)	
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ข้อควำม

ร้อยละควำมพึงพอใจ
X แปลผล

ค่ำเฉลี่ยน้อย
ที่สุด

น้อย
ปำน
กลำง

มำก
มำก
ที่สุด

ด้ำนกำรสื่อสำร 3.24 ปำนกลำง

1.	การรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตร	และ	
รายละเอยีดของหลกัสตูรอย่างชัดเจน

0.8 8.2 38.9 39.8 12.2 3.54 มาก

2.	ประสิทธิภาพของช่องทางการรับฟัง	
ความคิดเห็นจากนักศึกษาของมหา-
วทิยาลยั

5.5 18.1 47.1 23.1 6.2 3.06 ปานกลาง

3.	ความทั่วถึงของการสื่อสารในเรื่อง
นโยบายหรือการด�าเนินงาน	การ
เปลีย่นแปลงต่าง	ๆ	ทีม่ผีลกระทบต่อ
นกัศกึษา

3.8 19.7 43.3 26.2 7.0 3.13 ปานกลาง

รวม  (N = 615 คน) 3.36 ปำนกลำง

เกณฑ์แปลผลค่าเฉลี่ย	 1.00-1.49	=	น้อยที่สุด	 1.50-2.49	=	น้อย	 2.50-3.49	=	ปานกลาง	

	 	 	 								 3.50-4.49	=	มาก	 4.50-5.00	=	มากที่สุด

ตำรำงที่ 3	 ร้อยละ	ค่าเฉลีย่	ความพงึพอใจของนกัศกึษาทกุระดบั	ต่อการด�าเนนิงานของมหาวทิยาลยั

ในด้านต่าง	ๆ	(ต่อ)	
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ตอนที่ 3 ควำมต้องกำรของนักศึกษำท่ีต้องกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตและคุณภำพกำรศึกษำ 

ในมหำวิทยำลัย

ควำมต้องกำร/ควำมคิดเห็น ควำมถ่ี

1.	การจดัการด้านระบบขนส่งมวลชน
	 •	ขนส่งมวลชน	ควรเพิม่มากข้ึน
	 •	จดัรถบรกิารให้เรว็ขึน้
	 •	ปรบัปรงุระบบขนส่งมวลชน	(รถวิง่ไม่ทัว่ถงึ,	ต่อหลายสายงง,	สบัสนเสยีเวลา)

 
8
4
25

2.	ทีจ่อดรถ
	 •	ทีจ่อดรถไม่เพยีงพอ/เพิม่สถานทีจ่อดรถให้เพยีงพอ
	 •	จดัระเบยีบการจอดรถ

 
24
1

3.	หอพกั
	 •	ปรบัปรงุให้ดข้ึีน	มคีวามสะอาดน่าอยู่
	 •	เพิม่สิง่อ�านวยความสะดวก
	 •	ให้เข้าหอพกัหญงิได้	24	ชัว่โมง
	 •	จดัการเรือ่งห้องน�า้ให้สะอาด

 
14
7
1
2

4.	ระบบจราจร
	 •	จ�ากดัการเข้าออกรถภายในภายนอก
	 •	จดัระบบการจราจรให้ดขีึน้
	 •	จ�ากดัความเรว็รถอย่างเคร่งครดั
	 •	ก�าหนดช่องทางจกัรยานให้ชดัเจนส่งเสรมิการใช้จักรยาน	การเช่าจักรยานควรมีการ
	 	 ประเมนิ
	 •	ให้ใช้รถจักรยานยนต์อย่างเดยีวภายในมหาวิทยาลยั

 
6
7
3
3

1

5.	ความปลอดภัย
	 •	เพิม่ไฟส่องสว่างสถานทีอ่่านหนงัสอื	ทางสญัจรให้มากขึน้
	 •	เพิม่กล้องวงจรปิดหอพกั
	 •	จดัการ	รปภ.ให้มคีณุภาพ	(มคีวามรูเ้รือ่งภาษา	แผนที	่อาคาร)
	 •	ดแูลเรือ่งป้องกันขโมย	ทรพัย์สนิหาย
	 •	ดแูลภายในอาคารเรยีนให้มากขึน้
	 •	จดัการพืน้ทีเ่ส่ียงอนัตราย

 
6
2
8
3
1
2

6.	โรงอาหาร	(อมช./หอพกั)
	 •	ไม่เพยีงพอ
	 •	ไม่สะอาด
	 •	ถงัขยะไม่พอ

 
8
7
1
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ควำมต้องกำร/ควำมคิดเห็น ควำมถ่ี

7.	ระบบสารสนเทศ	(Internet,	Wi-Fi)
	 •	ปรบัปรงุให้ดข้ึีน	(มคีวามเสถยีร,	สญัญานแรงขึน้)
	 •	เพิม่พืน้ทีบ่รกิารให้ครอบคลมุ

 
8
9

8.	การเรียนการสอน
	 •	เพิม่โซนอ่านหนังสอืให้มากขึน้
	 •	ให้ห้องสมดุเปิดนานขึน้
	 •	จดัการระบบห้องสมดุ	(เข้าออกตามเวลาอย่างเคร่งครดั	เพิม่หนงัสอืให้มากขึน้)
	 •	ปรบัปรงุหลกัสูตร	เนือ้หาการเรียนสามารถน�าไปใช้ได้จรงิ
	 •	กจิกรรมมีมากเกนิไป
	 •	ตรวจประเมนิวดัระดบัการสอนของอาจารย์
	 •	เพิม่ทนุวจิยั	งบออกภาคสนาม	ส่งเสริมด้านงบประมาณ
	 •	การลงทะเบยีนซับซ้อน
	 •	คณะเกษตรไม่มแีปลงวจิยัพนัธุข้์าว

9
6
4
7
1
3
5
1
1

9.	 ด้านบรหิาร
	 •	เพิม่ช่องทางรับฟังและแสดงความคดิเห็นของนกัศกึษา
	 •	ประชาสมัพนัธ์นโยบายให้ทัว่ถงึมากขึน้
	 •	ปรบัลดค่าเทอม
	 •	สนบัสนนุกจิกรรมทีช่่วยพฒันาคณุภาพนกัศกึษา
	 •	ให้ผูบ้รหิารลงไปสมัผสัลงพืน้ทีเ่ยีย่มเยยีนดูปัญหาของนกัศกึษา
	 •	ดแูลเรือ่งการรับน้อง
	 •	นโยบายเรือ่งการใช้รถของนกัศกึษาปีที	่1

12
7
4
6
6
2
2

ตอนที่ 3 ควำมต้องกำรของนักศึกษำท่ีต้องกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตและคุณภำพกำรศึกษำใน

มหำวิทยำลัย (ต่อ)
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ตำรำงที่ 4	 ร้อยละ	 ค่าเฉลี่ย	 ความพึงพอใจของนักศึกษาระดับปริญญาตรี	 ต่อการด�าเนินงานของ

มหาวิทยาลัยในด้านต่าง	ๆ

ข้อควำม

ร้อยละควำมพงึพอใจ
X แปลผล

ค่ำเฉลีย่น้อย
ทีส่ดุ

น้อย
ปำน
กลำง

มำก
มำก
ทีส่ดุ

ด้ำนกำรมส่ีวนร่วมของนกัศกึษำ 3.32 ปำนกลำง

1.	มหาวิทยาลัยเปิดโอกาสให้นักศึกษา 
ได้ท�ากจิกรรมทีส่ร้างสรรค์ด้วยตนเอง

1.5 9.6 39.2 18.6 11.1 3.48 ปานกลาง

2.	มหาวิทยาลัยเปิดโอกาสให้นักศึกษา 
แสดงความคดิเหน็และมีส่วนร่วมกบั
นโยบายทีม่ผีลกระทบต่อนกัศกึษา

5.8 13.4 47.2 26.1 7.5 3.16 ปานกลาง

ด้ำนคณุภำพชวีติ 3.20 ปำนกลำง

1.	การสนับสนุนการจัดกิจกรรมของ
นกัศกึษาจากมหาวทิยาลยั

2.1 9.6 39.2 38.6 10.5 3.46 ปานกลาง

2.	กิจกรรมระดับมหาวิทยาลัยที่จัดให้
มี	สอดคล้องกับความต้องการของ
นักศึกษา	เช่น	รับน้องรถไฟ	รับน้อง
ขึ้นดอย	กีฬา	Freshy	สปอร์ตเดย์	
ชมรมต่าง	ๆ 	ฯลฯ

2.3 10.2 28.2 38.2 21.1 3.66 มาก

3.	กจิกรรมท่ีท่านเข้าร่วมได้ส่งเสริมให้มี	
ทกัษะในการใช้ชวิีตในสงัคม	เป็นคนด ี
มคีณุธรรม	จรยิธรรม

1.7 10.2 32.8 41.3 14.0 3.56 มาก

4.	ท่านรูส้กึปลอดภยัทัง้ชวีติและทรพัย์สนิ 
เมือ่อยูใ่นมหาวทิยาลัย

2.7 12.5 36.7 38.4 9.7 3.40 ปานกลาง

5.	หอพักมีสิ่ งอ�านวยความสะดวก	
สะอาด	เหมาะแก่การพักอาศยั

4.8 15.7 43.0 29.4 7.1 3.18 ปานกลาง

6.	โรงอาหารถูกสุขอนามัย	สะอาด	
เพยีงพอต่อนกัศกึษา

5.2 18.8 41.8 27.1 7.1 3.12 ปานกลาง

7.	ความสะดวกในสถานที่จอดรถตาม
อาคารต่าง	ๆ	หรือบริเวณอืน่ในมหา-
วทิยาลยั

12.1 26.7 37.6 18.4 5.2 2.78 ปานกลาง
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ข้อควำม

ร้อยละควำมพงึพอใจ
X แปลผล

ค่ำเฉลีย่น้อย
ทีส่ดุ

น้อย
ปำน
กลำง

มำก
มำก
ทีส่ดุ

8.	การให้บริการของระบบขนส่งมวลชน	
ในมหาวทิยาลยั

12.3 21.9 38.0 21.3 6.5 2.88 ปานกลาง

9.	ความเคร่งครัดในการให้ปฏิบัติตาม
กฎจราจร

10.2 26.5 37.4 20.0 5.9 2.85 ปานกลาง

10.	การอ�านวยความสะดวกในด้าน 
ต่าง	ๆ	ของผูท้ีต้่องได้รับความช่วย
เหลอืเป็นพเิศษ	เช่น	ผูพ้กิาร	ฯลฯ

3.3 21.8 37.0 29.5 8.4 3.18 ปานกลาง

ด้ำนคณุภำพกำรศกึษำ 3.62 มำก

1.	หลักสูตรที่เรียน	สามารถน�าไปใช้ใน
การประกอบอาชพีได้

1.0 6.2 25.1 42.2 25.5 3.85 มาก

2.	การจดัการเรยีนการสอนของอาจารย์	
มวีธีิการทีห่ลากหลาย	น่าสนใจ	และ
สอดคล้องกบับริบทสมยัใหม่

1.2 7.7 34.9 45.1 11.1 3.57 มาก

3.	ในชัน้เรียน	เปิดโอกาสให้แสดงความ
คิดเห็น	อภิปราย	และมีส่วนร่วมใน
การเรยีนการสอน

1.7 5.8 33.0 39.7 19.8 3.70 มาก

4.	มีวิชา/กิจกรรม	ที่จัดประสบการณ์
ในการเรยีนการสอน

1.8 10.9 30.3 38.6 18.4 3.61 มาก

5.	การดูแล	และให ้ค�าปรึกษาของ
อาจารย์ทีป่รกึษา

1.7 12.1 34.4 36.5 15.3 3.52 มาก

6.	สิง่อ�านวยความสะดวกในการเรยีน	เช่น
การบรกิารด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ	
ห้องสมดุ	เครอืข่าย	Wi-Fi

5.2 11.9 30.5 34.0 18.4 3.48 ปานกลาง

7.	หากมหาวิทยาลยั	มกีารจดัพืน้ทีเ่พือ่
สนบัสนนุการเรยีนรูข้องนกัศกึษาทีมี่
บรรยากาศทางวิชาการให้บริการได้
ตลอด	24	ชัว่โมง

4.0 11.3 31.1 29.6 24.0 3.58 มาก

ตำรำงที่ 4	 ร้อยละ	 ค่าเฉลี่ย	 ความพึงพอใจของนักศึกษาระดับปริญญาตรี	 ต่อการด�าเนินงานของ

มหาวิทยาลัยในด้านต่าง	ๆ	(ต่อ)
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ข้อควำม

ร้อยละควำมพงึพอใจ
X แปลผล

ค่ำเฉลีย่น้อย
ทีส่ดุ

น้อย
ปำน
กลำง

มำก
มำก
ทีส่ดุ

ด้ำนกำรสือ่สำร 3.25 ปำนกลำง

1.	การรับรู ้ข ้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตร	
และรายละเอียดของหลักสูตรอย่าง
ชดัเจน

0.8 8.6 38.8 39.9 11.9 3.53 มาก

2.	ประสทิธภิาพของช่องทางการรับฟัง 
ความคดิเหน็จากนกัศกึษาของมหา-
วทิยาลยั

4.4 19.2 48.1 21.1 7.2 3.07 ปานกลาง

3.	ความทั่วถึงของการสื่อสารในเรื่อง
นโยบายหรือการด�าเนินงาน	การ
เปลี่ยนแปลงต่าง	ๆ	ท่ีมีผลกระทบ	
ต่อนกัศกึษา

2.5 20.0 44.5 25.5 7.5 3.15 ปานกลาง

รวม  (N = 479 คน) 3.35 ปำนกลำง

เกณฑ์แปลผลค่าเฉลี่ย	 1.00-1.49	=	น้อยที่สุด	 1.50-2.49	=	น้อย	 2.50-3.49	=	ปานกลาง	

	 	 	 								 3.50-4.49	=	มาก	 4.50-5.00	=	มากที่สุด

ตำรำงที่ 5	 ร้อยละ	ค่าเฉลี่ย	ความพึงพอใจของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา	ต่อการด�าเนินงานของ

มหาวิทยาลัยในด้านต่าง	ๆ

ข้อควำม

ร้อยละควำมพงึพอใจ
X แปลผล

ค่ำเฉลีย่น้อย
ทีส่ดุ

น้อย
ปำน
กลำง

มำก
มำก
ทีส่ดุ

ด้ำนกำรมส่ีวนร่วมของนกัศกึษำ 3.34 ปำนกลำง

1.	มหาวิทยาลัยเปิดโอกาสใหน้ักศึกษา
ได้ท�ากจิกรรมทีส่ร้างสรรค์ด้วยตนเอง

1.4 9.6 41.2 34.6 13.2 3.49 ปานกลาง

2.	มหาวิทยาลยัเปิดโอกาสใหน้ักศึกษา
แสดงความคดิเหน็และมีส่วนร่วมกบั
นโยบายทีม่ผีลกระทบต่อนกัศกึษา

7.3 14.0 16.8 35.3 6.6 3.20 ปานกลาง

ตำรำงที่ 4	 ร้อยละ	 ค่าเฉลี่ย	 ความพึงพอใจของนักศึกษาระดับปริญญาตรี	 ต่อการด�าเนินงานของ

มหาวิทยาลัยในด้านต่าง	ๆ	(ต่อ)
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ข้อควำม

ร้อยละควำมพงึพอใจ
X แปลผล

ค่ำเฉลีย่น้อย
ทีส่ดุ

น้อย
ปำน
กลำง

มำก
มำก
ทีส่ดุ

ด้ำนคณุภำพชวีติ 3.20 ปำนกลำง

1.	การสนับสนุนการจัดกิจกรรมของ
นกัศกึษาจากมหาวทิยาลยั

2.9 8.1 47.8 33.1 8.1 3.35 ปานกลาง

2.	กิจกรรมระดับมหาวิทยาลัยที่จัดให้
มี	สอดคล้องกับความต้องการของ
นักศึกษา	เช่น	รับน้องรถไฟ	รับน้อง
ขึ้นดอย	กีฬา	Freshy	สปอร์ตเดย	์
ชมรมต่าง	ๆ 	ฯลฯ

1.5 5.1 40.4 39.0 14.0 3.59 มาก

3.	กิจกรรมท่ีท่านเข้าร่วมได้ส่งเสริมให้มี
ทักษะในการใช้ชีวติในสงัคม	เป็นคนดี	
มคีณุธรรม	จรยิธรรม

0.7 7.4 38.2 41.2 12.5 3.57 มาก

4.	ท่านรูส้กึปลอดภยัทัง้ชวีติและทรพัย์สนิ 
เมือ่อยูใ่นมหาวทิยาลัย

1.5 10.2 30.9 44.9 12.5 3.57 มาก

5.	หอพักมีสิ่ งอ�านวยความสะดวก	
สะอาด	เหมาะแก่การพักอาศยั

2.9 21.3 43.4 25.0 7.4 3.12 ปานกลาง

6.	โรงอาหารถูกสุขอนามัย	สะอาด	
เพยีงพอต่อนกัศกึษา

6.6 20.6 40.4 27.9 4.5 3.03 ปานกลาง

7.	ความสะดวกในสถานที่จอดรถตาม
อาคารต่าง	ๆ	หรือบริเวณอืน่ในมหา-
วทิยาลยั

16.2 28.7 30.9 23.5 0.7 2.64 ปานกลาง

8.	การให้บริการของระบบขนส่งมวลชน	
ในมหาวทิยาลยั

6.6 16.1 39.0 28.7 9.6 3.18 ปานกลาง

9.	ความเคร่งครัดในการให้ปฏิบัติตาม
กฎจราจร

13.2 25.0 33.1 24.3 4.4 2.28 ปานกลาง

10.	การอ�านวยความสะดวกในด้าน 
ต่าง	ๆ	ของผูท้ีต้่องได้รับความช่วย	 
เหลอืเป็นพเิศษ	เช่น	ผูพ้กิาร	ฯลฯ

5.1 16.9 42.6 30.2 5.2 3.13 ปานกลาง

ตำรำงที่ 5	 ร้อยละ	ค่าเฉลี่ย	ความพึงพอใจของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา	ต่อการด�าเนินงานของ

มหาวิทยาลัยในด้านต่าง	ๆ	(ต่อ)
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ข้อควำม

ร้อยละควำมพงึพอใจ
X แปลผล

ค่ำเฉลีย่น้อย
ทีส่ดุ

น้อย
ปำน
กลำง

มำก
มำก
ทีส่ดุ

ด้ำนคณุภำพกำรศกึษำ 3.71 มำก

1.	หลักสูตรที่เรียน	สามารถน�าไปใช้ใน
การประกอบอาชพีได้

1.5 6.6 26.5 42.6 22.8 3.79 มาก

2.	การจดัการเรยีนการสอนของอาจารย์	
มวีธีิการทีห่ลากหลาย	น่าสนใจ	และ
สอดคล้องกับบริบทสมยัใหม่

- 6.6 30.1 52.9 10.4 3.67 มาก

3.	ในชัน้เรียน	เปิดโอกาสให้แสดงความ
คิดเห็น	อภิปราย	และมีส่วนร่วมใน
การเรยีนการสอน

- 3.7 20.6 52.9 22.8 3.95 มาก

4.	มีวิชา/กิจกรรม	ที่จัดประสบการณ์
ในการเรยีนการสอน

1.5 14.0 27.2 46.3 11.0 3.51 มาก

5.	การดูแล	 และให้ค�าปรึกษาของ
อาจารย์ทีป่รกึษา

4.4 6.6 22.8 40.4 25.8 3.76 มาก

6.	สิ่งอ�านวยความสะดวกในการเรียน	
เช ่น	 การบริการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ	ห้องสมุด	เครอืข่าย	Wi-Fi

4.4 12.5 28.7 41.2 13.2 3.46 ปานกลาง

7.	หากมหาวทิยาลยั	มีการจัดพืน้ทีเ่พือ่
สนบัสนนุการเรียนรูข้องนกัศกึษาทีมี่
บรรยากาศทางวิชาการให้บริการได้
ตลอด	24	ชัว่โมง

2.9 6.6 29.4 27.2 33.9 3.82 มาก

ตำรำงที่ 5	 ร้อยละ	ค่าเฉลี่ย	ความพึงพอใจของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา	ต่อการด�าเนินงานของ

มหาวิทยาลัยในด้านต่าง	ๆ	(ต่อ)
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ข้อควำม

ร้อยละควำมพงึพอใจ
X แปลผล

ค่ำเฉลีย่น้อย
ทีส่ดุ

น้อย
ปำน
กลำง

มำก
มำก
ทีส่ดุ

ด้ำนกำรสือ่สำร 3.21 ปำนกลำง

1.	การรับรู ้ข ้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตร	
และรายละเอียดของหลักสูตรอย่าง
ชดัเจน

0.7 7.4 39.0 39.7 13.2 3.57 มาก

2.	ประสทิธภิาพของช่องทางการรับฟัง 
ความคดิเหน็จากนกัศกึษาของมหา-
วทิยาลยั

9.6 14.0 43.4 30.1 2.9 3.03 ปานกลาง

3.	ความทั่วถึงของการสื่อสารในเรื่อง
นโยบายหรือการด�าเนินงาน	การ
เปลีย่นแปลงต่าง	ๆ	ทีม่ผีลกระทบต่อ
นกัศกึษา

8.8 18.4 39.0 28.7 5.1 3.03 ปานกลาง

รวม  (N = 136 คน) 3.38 ปำนกลำง

เกณฑ์แปลผลค่าเฉลี่ย	 1.00-1.49	=	น้อยที่สุด	 1.50-2.49	=	น้อย	 2.50-3.49	=	ปานกลาง	

	 	 	 								 3.50-4.49	=	มาก	 4.50-5.00	=	มากที่สุด

ตำรำงที่ 5	 ร้อยละ	ค่าเฉลี่ย	ความพึงพอใจของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา	ต่อการด�าเนินงานของ

มหาวิทยาลัยในด้านต่าง	ๆ	(ต่อ)



กำรวิเครำะห์กฎหมำยล�ำดบัรอง ทีอ่อกตำมพระรำชบญัญตัิ
มหำวทิยำลยัเชยีงใหม่ พ.ศ. 2551

ด้ำนกำรบรหิำรกำรเงนิ

อำจำรย์ชัยณรงค์  เหลืองวิลัย

คณะท�างานการประเมินผลการเป็นมหาวิทยาลัยในก�ากับของรัฐของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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ด้ำนกำรบริหำรกำรเงิน 
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่	พ.ศ.	2551	(เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการบริหารการเงิน)

มาตรา	
15

มหาวทิยาลยัมอี�านาจและหน้าทีก่ระท�าการต่าง	ๆ 	ตามวตัถปุระสงค์ทีร่ะบุไว้ในมาตรา	7	อ�านาจและหน้าทีเ่ช่นว่านีใ้ห้รวมถงึ
(1)		 ซื้อ	ขาย	สร้าง	จดัหา	โอน	รบัโอน	เช่า	ให้เช่า	เช่าซือ้	ให้เช่าซือ้	แลกเปลีย่น	จ�าหน่าย	ท�านติกิรรมใด	ๆ	ตลอดจนถอืกรรมสทิธิ	์มสีทิธคิรอบครอง	มสีทิธใิน

ทรพัย์สนิทางปัญญาหรอืมทีรพัยสทิธติ่าง	ๆ	ในทรพัย์สนิ	และจ�าหน่ายสงัหารมิทรพัย์หรอือสงัหารมิทรพัย์ทัง้ภายในและภายนอกราชอาณาจกัร	รวมทัง้ 
รบัเงนิหรือทรัพย์สนิทีม่ผีูอ้ทุศิให้การจ�าหน่ายหรอืแลกเปลีย่นอสงัหารมิทรพัย์ของมหาวทิยาลยัให้กระท�าได้เฉพาะอสงัหารมิทรพัย์ทีไ่ด้มาตามมาตรา	18

(2)		รับค่าธรรมเนยีม		ค่าบ�ารงุ		ค่าตอบแทน		เบี้ยปรับ		และค่าบรกิารในการให้บรกิารภายในอ�านาจและหน้าทีข่องมหาวทิยาลยั		รวมทัง้ท�าความตกลงและ
ก�าหนดเงือ่นไขเกีย่วกบัค่าตอบแทนและค่าบรกิารนัน้

(3)		ร่วมมือกับหน่วยงานอื่นไม่ว่าจะเป็นของรัฐหรือของเอกชน	หรือกับองค์การหรือหน่วยงานต่างประเทศหรือระหว่างประเทศ	ในกิจการที่เกี่ยวกับการ
ด�าเนนิการตามวตัถปุระสงค์

(4)		 กู้ยมืเงนิและให้กูย้ืมเงนิโดยมีหลกัประกันด้วยบุคคลหรอืทรพัย์สนิและร่วมลงทนุหรอืลงทนุ	ทัง้นีเ้พือ่ประโยชน์แก่กจิการของมหาวทิยาลยัการกูย้มืเงนิ	
การให้กู้ยมืเงนิการร่วมลงทนุ	หรอืการลงทุนถ้าเป็นจ�านวนเงินเกนิวงเงินทีร่ฐัมนตรกี�าหนดต้องได้รบัความเหน็ชอบจากคณะรฐัมนตรกี่อน	

(5)		ออกพนัธบตัรเพือ่การลงทนุโดยความเหน็ชอบของคณะรัฐมนตรี
(6)		ก�าหนดค่าตอบแทน	หรอืค่าตอบแทนพเิศษ	รวมทัง้สวสัดกิารและสทิธปิระโยชน์อย่างอืน่ให้แก่ผูป้ฏบิตังิานในมหาวทิยาลยั	ทัง้นี	้ตามหลกัเกณฑ์	วธิกีาร	

และเงือ่นไขทีก่�าหนดในข้อบงัคบัของมหาวทิยาลยั
(7)		จัดให้มกีองทนุเพือ่กจิการต่าง	ๆ 	ตามวตัถปุระสงค์ของมหาวทิยาลยั	โดยการบรหิารกองทนุให้เป็นไปตามข้อบงัคบัของมหาวทิยาลยั
(8)		จัดให้มกีารพฒันาทางวชิาการและผูป้ฏิบัติงานในมหาวทิยาลยัอย่างต่อเนือ่ง
(9)		ปกครอง	ดแูล	บ�ารงุรกัษา	จัดการ	ใช้	และจัดหาประโยชน์จากทรพัย์สนิของมหาวทิยาลยั	และทีร่าชพสัดตุามกฎหมายว่าด้วยทีร่าชพสัดุ
(10)	จดัตัง้หรือร่วมกับบคุคลอืน่จดัตัง้องค์กรทีเ่ป็นนติบิคุคล	รวมตลอดถงึลงทนุหรอืร่วมลงทนุกับบุคคลหรอืนติบิุคคลใด	เพือ่ด�าเนนิกิจการทีเ่กีย่วกับหรอื 

ต่อเนือ่งกบักิจการของมหาวทิยาลยั	หรอืน�าผลการค้นคว้าและวจิัยไปเผยแพร่หรอืหาประโยชน์	เพือ่เป็นรายได้ของมหาวทิยาลยั
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มาตรา	
25

สภามหาวทิยาลยัมอี�านาจและหน้าทีก่�ากบัดูแลกจิการทั่วไปของมหาวทิยาลยัโดยเฉพาะมีอ�านาจและหน้าที	่	ดงันี้	
(1)		ก�าหนดนโยบายและอนมุตัแิผนพฒันาของมหาวิทยาลยัเกีย่วกบัการด�าเนนิการตามวตัถปุระสงค์
(2)		ออกข้อบงัคบัว่าด้วยการบริหารงานบคุคล	ข้อบงัคบัว่าด้วยสทิธแิละสวสัดกิารพนกังานมหาวิทยาลยั	และข้อบังคบัว่าด้วยการบรหิารการเงินและทรพัย์สนิ

ของมหาวิทยาลยั		
(3)		ออกข้อบังคับ	ระเบียบ	และประกาศอื่น	ๆ	ที่เกี่ยวกับการบริหารงานของมหาวิทยาลัย	และอาจมอบหมายให้ส่วนงานใดในมหาวิทยาลัยเป็นผู้ออก 

ข้อบงัคบัและระเบยีบส�าหรบัส่วนงานนัน้เป็นเรือ่ง	ๆ 	ไปกไ็ด้

ที่
พระรำชบญัญตัิ 

ม.เชยีงใหม่
กฎหมำย
ล�ำดบัรอง

เนือ้หำ หลกักำร เหตผุล
สอดคล้องวตัถปุระสงค์
ทีก่�ำหนดในมำตรำ 8 

พ.ร.บ. มช.1 

1 มาตรา	25(2),	
มาตรา	15

ข้อบงัคบัฯ	ว่าด้วย
การบรหิารการเงนิ	
พ.ศ.	2551

•	จัดตั้ง	ก�าหนดอ�านาจ	หน้าที่ของ	“คณะ
กรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สิน”	
ที่มาจากหลายส่วนงาน	ทั้งภายในและ
ภายนอกเพื่อการบริหารจัดการเงินรายได้
และทรพัย์สนิของมหาวทิยาลยัภายใต้ความ
เห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยเป็นส�าคัญ	 
(ข้อ	5-7)

•	คณะกรรมการถูกตั้งขึ้นเพื่อความรัดกุม 
ในการก�าหนดนโยบายและการบรหิารจดัการ	
การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย	
และการมีส ่วนร ่วมของผู ้ปฏิบัติงานใน
มหาวทิยาลยั

•	การก�าหนดอัตราเงิน	(%)	ของรายได้ส่วน-
งานให้กับมหาวิทยาลัยถือเป็นการมีส่วน-
ร่วมเพื่อการบริหารมหาวิทยาลัยและค�านึง
ถึงอัตราที่เหมาะสมและเป็นธรรม	สามารถ
ทบทวนได้

1 2 3 4 5 6

1	 วตัถปุระสงค์	1.	ความเสมอภาคในโอกาสทางการศกึษา	2.	ความมเีสรภีาพและความเป็นเลศิทางวชิาการ	ควบคูไ่ปกบัความมคีณุธรรม	3.	มาตรฐานและคณุภาพทางวชิาการอนัเป็นทีย่อมรบัในระดบันานาชาติ	
4.	ความโปร่งใสและตรวจสอบได้	รวมทั้งความรับผิดชอบต่อรัฐและสังคม	5.	ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารและการจัดการ	6.	การบริหารแบบมีส่วนร่วมของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย
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ที่
พระรำชบญัญตัิ 

ม.เชยีงใหม่
กฎหมำย
ล�ำดบัรอง

เนือ้หำ หลกักำร เหตผุล
สอดคล้องวตัถปุระสงค์
ทีก่�ำหนดในมำตรำ 8 

พ.ร.บ. มช.1 

•	ก�าหนดอัตราการจัดสรรเงินรายได้ส่วนงาน
ให้มหาวิทยาลัยในอัตราที่เหมาะสม	เป็น
ธรรมกับทุกส่วนงาน	(ข้อ	11	แก้ไขปี	พ.ศ.	
2551)

•	ก�าหนดให้น�าบางส่วนของเงินรายได้ปันไว้
ส�าหรบัการศกึษาต่อของคณาจารย์และการ
พัฒนามหาวิทยาลัย	โดยอัตราการจัดสรร
สามารถเสนอสภามหาวทิยาลยัเพือ่ทบทวน
ได้	(ข้อ	12	แก้ไข	ปี	พ.ศ.	2556)

•	ก�าหนดให้มหาวิทยาลัยน�าเงินรายได้ไป
บรหิารจัดการให้เกดิประโยชน์ได้	ภายใต้วธิี
การทีก่�าหนด	(ข้อ	17)

•	ด้านการงบประมาณก�าหนดให้อธิการบด	ี 
หรือ	สภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความ 
เห็นชอบต่อการเปลี่ยนแปลงใด	ๆ	ที่อาจ
เกิดขึ้นกับงบประมาณได้	เช่น	การขอตั้ง 
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมระหว่างปี	 
(ข้อ	22)	ภาวะฉุกเฉิน	จ�าเป็นรีบด่วนต้อง
จ่ายเงนิทีม่ไิด้ตัง้งบประมาณไว้	(ข้อ	23)	การ 
ก่อหนีผ้กูพนัข้ามปีงบประมาณ	(ข้อ	25)

•	การก�าหนดให้เงินรายได้และทรัพย์สินจะ
ถูกน�าไปใช้เพื่อการพัฒนาบุคลากรและ
มหาวิทยาลัยเพื่อความชัดเจนและเป็นหลัก
ประกันว่าบุคลากรและมหาวิทยาลัยจะมี
เงินสนบัสนนุการพฒันา

•	การก�าหนดวิธีการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่
มิอาจคาดหมายได้และเสี่ยงความเสียหาย
เพือ่ความคล่องตวัในการบรหิารจดัการด้าน
การเงินและทรัพย์สินอย่างมปีระสทิธภิาพ

•	การมอบหมายให้ผูบ้ริหารระดบัรองได้มสี่วน-
ร่วมในการใช้ดลุพนิจิวนิจิฉยัสัง่การด้านการ
เงนิและทรพัย์สนิของส่วนงานตนเองภายใต้
กรอบใหญ่ที่ได้รับความเห็นชอบมาแล้วจะ
ช่วยให้เกดิความเหมาะสมกบัสภาพของส่วน-	
งานและความคล่องตวัในการบรหิารงาน
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ที่
พระรำชบญัญตัิ 

ม.เชยีงใหม่
กฎหมำย
ล�ำดบัรอง

เนือ้หำ หลกักำร เหตผุล
สอดคล้องวตัถปุระสงค์
ทีก่�ำหนดในมำตรำ 8 

พ.ร.บ. มช.1 

•	การกระจายอ�านาจให้หัวหน้าส่วนงาน
พจิารณาตัดสนิใจ
o	การพิจารณาอนุมัติเบิกจ่ายงบประมาณ
รายจ่ายข้ามปีงบประมาณ		(ข้อ	31)

•	“วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเงินและบัญชี”	ยัง
คงก�าหนดให้เป็นไปตามระเบยีบเดียวกนัทัง้
มหาวิทยาลัย	ระเบียบใดที่ยังมิได้ก�าหนด
ให้อธิการบดีอนุมัติโดยผ่านคณะกรรมการ
บรหิารมหาวทิยาลยัและเพยีงรายงานสภา-
มหาวิทยาลัยทราบเพื่อความคล่องตัวมาก
ขึน้

•	การตรวจสอบ	การบรหิารการเงนิและทรพัย์สนิ 
โดยหน่วยงานภายในของมหาวิทยาลัยเพื่อ
ความถกูต้อง	รดักมุอย่างต่อเนือ่ง

2 มาตรา	25(3) ข้อบังคับฯ	ว่าด้วย
กองทุนพัฒนา
มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่	พ.ศ.	
2552

•	ก�าหนดวัตถุประสงค์	 ก�าหนดประเภท
ของกองทุนตามเป้าหมายที่มหาวิทยาลัย 
มุ่งส่งเสริม

•	ก�าหนดแหล่งรายได้เข้ากองทุน

•	เพือ่เป็นประกนัว่าการสนบัสนนุในเป้าหมาย
ส�าคัญของมหาวิทยาลัยจะมีเงินสนับสนุน
หรือผลักดันอย่างยั่งยืน

1 2 3 4 5 6
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ที่
พระรำชบัญญัติ 

ม.เชียงใหม่
กฎหมำย
ล�ำดับรอง

เนื้อหำ หลักกำร เหตุผล
สอดคล้องวัตถุประสงค์
ที่ก�ำหนดในมำตรำ 8 

พ.ร.บ. มช.1 

•	ก�าหนดคณะกรรมการบริหารกองทุนที่มี
อ�านาจหน้าที่โดยความเห็นชอบของสภา-
มหาวิทยาลัยและมีอธิการบดีเป็นผู้รักษา
การ

•	การก�าหนดแหล่งรายได้เข้ากองทนุจะท�าให้
เกิดความชัดเจนและเป็นที่ยอมรับจากทุก
ส่วนงาน

•	คณะกรรมการทีม่ีความหลากหลายจะท�าให้
เกิดความรอบคอบในการพิจารณาก�าหนด
นโยบายและบริหารใด	 ๆ	 และได้รับการ
ยอมรับจากส่วนงานต่าง	ๆ

3 มาตรา	25(3) ระเบียบฯ	ว่าด้วย 
กองทุนคณะ
กรรมการกองทุน	 
และการบริหาร
กองทุนสวัสดิการ	
พนักงานมหา-
วิทยาลัยเชียงใหม่	
พ.ศ.	2552

•	ก�าหนดให้มีการจัดตั้ง	 “กองทุนสวัสดิการ
พนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่”	(ข้อ	5-7)

•	ก�าหนดคณะกรรมการที่มาจากหลายภาค
ส่วนที่เกี่ยวข้องให้มีอ�านาจหน้าที่เพื่อการ
ก�าหนดนโยบาย	 บริหารจัดการน�าเงิน
กองทุนที่ เรียกจากเงินสมทบที่หักจาก
เงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยไปบริหาร
ทางการเงินให้เกิดความงอกเงย	(ข้อ	8)

•	เพิม่เตมิวธิกีารน�าเงินสวัสดกิารไปลงทนุหรอื
หาผลประโยชน์โดยให้สถาบันการเงินที่น่า
เชื่อถือเข้ามาเป็นผู้จัดการหาประโยชน์ให้
แก่กองทุนให้มีความหลากหลายและเปิด
โอกาสให้พนักงานสามารถเลือกตัดสินใจ
เพื่อประโยชน์ของตน	(ข้อ	13.5)

•	เพื่อน�าเงินสมทบที่ได้รับจากพนักงานและ
มหาวทิยาลยั	ตลอดจนเงนิอืน่ใดทีเ่กีย่วข้อง
ไปบริหารจัดการโดยคณะกรรมการภายใน
และผู้เชี่ยวชาญทางการเงินภายนอกให้มี
ความหลากหลายเพื่อให้ได้รับผลประโยชน์
ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นและตอบสนองต่อ
ความต้องการของพนักงาน

1 2 3 4 5 6
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ที่
พระรำชบญัญตัิ 

ม.เชยีงใหม่
กฎหมำย
ล�ำดบัรอง

เนือ้หำ หลกักำร เหตผุล
สอดคล้องวตัถปุระสงค์
ทีก่�ำหนดในมำตรำ 8 

พ.ร.บ. มช.1 

•	ก�าหนดกระบวนการจัดท�าเอกสารทาง
บัญชีการตรวจสอบและน�าเสนออธิการบดี
และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย	
(ก.บ.)	เพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา	 
(ข้อ	17-21)

4 ประกาศฯ	เรือ่ง
มาตรการประหยดั
ในการเบิกค่าใช้
จ่าย

•	การปรับขึ้นจ�านวนเงินค่าอาหารว่างและ
เครือ่งดื่มในการฝึกอบรม	การประชมุภายใน
มหาวทิยาลยัให้เหมาะสมเป็น	
o	ฝึกอบรมเป็น	40	บาทต่อมื้อต่อคน
o	การประชมุเป็น	40	บาทต่อมื้อต่อคน
o	ค่าอาหารในการประชุมไม่เกิน	120	บาท
ต่อมื้อต่อคนและจัดในมหาวทิยาลยั

•	สอดคล้องกบัสภาพความเป็นจรงิมากยิง่ขึน้

5 ประกาศ	“การ
เดนิทางไปศึกษา
ดงูานด้านวชิาการ	
ณ	ต่างประเทศ	
ของนกัศกึษา
และอาจารย์	
พ.ศ.	2553

•	เพิ่มเติมหลักเกณฑ์ที่สอดคล้องความเป็น
จริงเรื่อง	“การเบิกจ่ายเงินค่าศึกษาดูงาน
ของนักศึกษา	ณ	ต่างประเทศ”	ส่วนที่รวม
ไว้ในค่าธรรมเนยีมการศกึษาแล้ว	และไม่ได้
เรยีกเก็บไว้ในค่าธรรมเนยีมการศกึษาจงึต้อง
รบัผดิชอบส่วนบุคคล

•	เพือ่สร้างความถกูต้องและตรงต่อความเป็น
จรงิ

•	ส่งเสริมโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระดับ
ระหว่างประเทศของนกัศกึษา

1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6



ว่าง



กำรวิเครำะห์กฎหมำยล�ำดบัรอง ทีอ่อกตำมพระรำชบญัญตัิ
มหำวทิยำลยัเชยีงใหม่ พ.ศ. 2551

ด้ำนกำรบรหิำรงำนทัว่ไป

อำจำรย์ชัยณรงค์  เหลืองวิลัย

คณะท�างานการประเมินผลการเป็นมหาวิทยาลัยในก�ากับของรัฐของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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ด้ำนกำรบริหำรงำนทั่วไป
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่	พ.ศ.	2551	(เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการบริหารงานทั่วไป)

มาตรา	
25(3)

สภามหาวทิยาลยัมอี�านาจและหน้าทีก่�ากบัดูแลกจิการทั่วไปของมหาวทิยาลยัโดยเฉพาะมีอ�านาจและหน้าที	่ดงันี…้
(3)	ออกข้อบังคับ	ระเบียบ	และประกาศอื่น	ๆ	ที่เกี่ยวกับการบริหารงานของมหาวิทยาลัย	และอาจมอบหมายให้ส่วนงานใดในมหาวิทยาลัยเป็นผู้ออก 
ข้อบงัคบัและระเบยีบส�าหรบัส่วนงานนัน้เป็นเรือ่ง	ๆ 	ไปกไ็ด้

มาตรา	40
ในส่วนงานตามมาตรา	9(3)	และ	(4)	ให้มีหวัหน้าส่วนงานเป็นผูบ้ังคับบัญชาและรับผดิชอบงานของส่วนงาน	และจะให้มรีองหวัหน้าส่วนงาน	เพือ่ท�าหน้าที่
และรับผดิชอบตามทีห่วัหน้าส่วนงานมอบหมายก็ได้	ชือ่ต�าแหน่ง	คณุสมบตัเิฉพาะต�าแหน่ง	วาระการด�ารงต�าแหน่ง	และการพ้นจากต�าแหน่งของหวัหน้า
ส่วนงานและรองหัวหน้าส่วนงานตามวรรคหนึง่	ให้เป็นไปตามข้อบังคบัของมหาวทิยาลยั

มาตรา	42
ให้มีการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นอธิการบดี	และหัวหน้าส่วนงานตามมาตรา	40	หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลตามวรรคหนึ่ง	ให้เป็นไปตาม 
ข้อบงัคบัของมหาวทิยาลยั

มาตรา	48

ให้มีคณะกรรมการประเมินผลการบริหารซึ่งแต่งตั้งโดยสภามหาวิทยาลัยเพื่อประเมินผลการบริหารงานของอธิการบดี	และหัวหน้าส่วนงานของ
มหาวทิยาลยัตามมาตรา	40	องค์ประกอบ	คณุสมบตั	ิหลกัเกณฑ์และวิธกีารได้มา	อ�านาจและหน้าที	่วาระการด�ารงต�าแหน่ง	การพ้นจากต�าแหน่ง	และวธิี
การด�าเนนิการของคณะกรรมการประเมินผลการบรหิารให้เป็นไปตามข้อบังคบัของมหาวทิยาลยั	ทัง้นี	้ให้มีกรรมการสภามหาวทิยาลยัผูท้รงคณุวฒุติาม
มาตรา	21(2)	เป็นกรรมการประเมินผลการบรหิารเกนิกึง่หนึง่ของจ�านวนกรรมการทัง้หมด
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1	 วตัถปุระสงค์	1.	ความเสมอภาคในโอกาสทางการศกึษา	2.	ความมีเสรภีาพและความเป็นเลศิทางวชิาการ	ควบคูไ่ปกบัความมคีณุธรรม	3.	มาตรฐานและคณุภาพทางวชิาการอนัเป็นทีย่อมรบัในระดบันานาชาติ	
4.	ความโปร่งใสและตรวจสอบได้	รวมทั้งความรับผิดชอบต่อรัฐและสังคม	5.	ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารและการจัดการ	6.	การบริหารแบบมีส่วนร่วมของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย

ที่
พระรำชบญัญตัิ 

ม.เชยีงใหม่
กฎหมำย
ล�ำดบัรอง

เนือ้หำ หลกักำร เหตผุล
สอดคล้องวตัถปุระสงค์
ทีก่�ำหนดในมำตรำ 8 

พ.ร.บ. มช.1 

มาตรา	25(3),	42 ข้อบงัคบัฯ	ว่า
ด้วยการสรรหา	
“อธกิารบดี”	
“คณบด”ี	“คณบดี
บณัฑติวทิยาลยั
และวทิยาลยั
นานาชาต”ิ	
“ผูอ้�านวยการ
สถาบนัวจิยั”	และ	
“ผูอ้�านวยการ
ส�านกั”

•	ก�าหนดขั้นตอน	กระบวนการในการสรรหา
ผู ้ด�ารงต�าแหน่งส�าคัญของมหาวิทยาลัย	
ส่วนงานวิชาการ	หน่วยงาน	สถาบัน	ส�านัก	
ส่วนงานอื่น	ๆ	โดยอาศัยหลักการมีส่วน- 
ร่วม	กระบวนการโปร่งใสอนัจะท�าให้สรรหา
บุคคลทีด่�ารงต�าแหน่งหวัหน้าส่วนงานนัน้	ๆ	
ทีเ่หมาะสม

•	เพื่อให ้การสรรหาบุคลากรเป็นไปตาม
กระบวนการที่ชัดเจน	เป็นธรรม	โปร่งใส	
และใช้หลักการมสี่วนร่วมในบรบิททีเ่หมาะ-
สมจนท�าให้ได้ผู้ด�ารงต�าแหน่งที่เหมาะสม
และเป็นทีย่อมรบัในองค์กร

1 2 3 4 5 6
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ที่
พระรำชบญัญตัิ 

ม.เชยีงใหม่
กฎหมำย
ล�ำดบัรอง

เนือ้หำ หลกักำร เหตผุล
สอดคล้องวตัถปุระสงค์
ทีก่�ำหนดในมำตรำ 8 

พ.ร.บ. มช.1 

มาตรา	25(3),	42 ประกาศฯ	แนวทาง
ในการก�ากบัดแูล
หน่วยงานส่วน-
วชิาการและส่วน-
งานบรหิาร

•	ก�าหนดให้หน่วยงาน	ส่วนงานน�าเสนอ
รายงานต่อสภามหาวิทยาลัยในประเด็น
ส�าคญัเพือ่การรบัทราบและก�าหนดนโยบาย
ในระดับสภามหาวิทยาลัย	โดยเน้นผลการ
ด�าเนินงานวเิคราะห์เชงิคณุภาพทัง้ทีป่ระสบ
ความส�าเร็จ	ความล้มเหลว	ความเสี่ยงและ
แผนการปรับปรุง	ต่อยอดในงานบริหาร
และการเงิน	เพื่อประโยชน์ในการก�าหนด
นโยบายระดับสภามหาวทิยาลยัต่อไป

•	ผู ้บริหารมหาวิทยาลัยมีหน้าที่ จัดระบบ
ติดตาม	ประเมินผล	ทบทวนบทบาทและ
ภารกิจของหน่วยงาน	หรือส่วนงาน	ตลอด
จนวเิคราะห์ประสทิธภิาพของหน่วยงานบน
ฐานคิดของ	“ก�าไรของหน่วยงาน”	และคัด
เลอืกหน่วยงานต้นแบบ

•	แนวคิดเปลี่ยนจาก	“การควบคุม	สั่งการ”	
เป็นการ	“ก�ากับ	ดูแล”	หน่วยงานในมหา-
วทิยาลยัเป็นหลกั

•	หน่วยงาน	ส่วนงานคอืผูท้ีรู่ส้ภาพขององค์กร
ดีที่สุดจึงสมควรได้วิเคราะห์และน�าเสนอ
แนวทางพัฒนาองค์กรของตนเองโดยมสีภา-
มหาวทิยาลยัและผูบ้รหิารมหาวิทยาลยัร่วม
ให้ความเห็นเพือ่การพฒันา

มาตรา	25,	40 •	ก� าหนดประเภทส ่วนงานที่ เ กี่ยวข ้อง	
กระบวนการหรือวิธีการจัดตั้ง	คุณสมบัติ
และวาระของผู้ด�ารงต�าแหน่งในส่วนงาน	
ตลอดจนผู้มีอ�านาจแต่งตั้ง	ถอดถอนผู้ด�ารง
ต�าแหน่งในส่วนงาน

•	เพื่อกระจายอ�านาจการบริหารจัดการส่วน-
งานให้ครอบคลุมส่วนงานวิชาการและส่วน-
งานบรหิาร

•	เพือ่ให้เกดิการมสี่วนร่วมในการหมนุเปลีย่น
ขึ้นมาช่วยกันด�าเนินภารกิจของส่วนงาน
วชิาการและบริหาร

1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6
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ที่
พระรำชบญัญตัิ 

ม.เชยีงใหม่
กฎหมำย
ล�ำดบัรอง

เนือ้หำ หลกักำร เหตผุล
สอดคล้องวตัถปุระสงค์
ทีก่�ำหนดในมำตรำ 8 

พ.ร.บ. มช.1 

มาตรา	17,	21	
พ.ร.บ.ระเบยีบ
ข้าราชการ
พลเรอืนในสถาบัน	
อดุมศกึษา	พ.ศ.	
2551	และมาตรา	
25(3)	และ	40	
วรรคสอง

ข้อบงัคบัฯ	ว่า
ด้วยการบริหาร
งานในส�านกังาน
มหาวทิยาลยั	
พ.ศ.	2552	และ
ข้อบงัคบัฯ	ว่าด้วย
การบรหิารงานใน
ส่วนวชิาการและ
ส่วนงานอืน่	พ.ศ.	
2552

•	ก�าหนดอ�านาจ	หน้าที่หัวหน้าส่วนงานทั้ง
เรือ่งบรหิารทั่วไป

•	ก�าหนดโครงสร้างของส่วนงานนัน้	ๆ	ให้เกดิ
ความชดัเจน

•	ให้ความส�าคญักบัการจดัท�าแผนพฒันาและ
หารายได้ในส่วนของส่วนงานอื่นเพื่อบรรลุ
วตัถปุระสงค์ของมหาวทิยาลยั

•	ส่วนงานสามารถเสนอ	“ปรบัโครงสร้างใหม่
ได้”	โดยค�านงึถงึศกัยภาพ	ความพร้อม	และ
ความเหมาะสมต่อส่วนงาน

•	ส่วนงานสามารถใช้	“กลไกทางการบรหิาร”	
มาแก้ไขปัญหาได้	กรณีที่งานบางอย่างยังมี	
“การรวมศูนย์ที่ส่วนกลาง”	และท�าให้เกิด
ความไม่คล่องตัวต่อการประสานงานและ
การบรหิาร	เช่น	งานธรุการ

•	เปิดโอกาสให้เสนอ	“การแบ่งส่วนงานเพิ่ม
เติมกว่ามาตรฐานที่ก�าหนดได้”	หากมี
เหตผุล	ความจ�าเป็น	แต่ต้องอยูภ่ายใต้กรอบ
ความคล่องตัว	การใช้ทรัพยากรร่วมกัน	ลด
การซ�้าซ้อน	และมีกลไกการบริหารที่มี
ประสทิธภิาพ

•	เพื่อความชัดเจนและมีกฎหมายรองรับ
อ�านาจ	หน้าที่	

•	เพื่อก�าหนดบุคลากรส�าคัญและความ 
ต่อเนือ่งของการบรหิารจดัการ

1 2 3 4 5 6
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ที่
พระรำชบญัญตัิ 

ม.เชยีงใหม่
กฎหมำย
ล�ำดบัรอง

เนือ้หำ หลกักำร เหตผุล
สอดคล้องวตัถปุระสงค์
ทีก่�ำหนดในมำตรำ 8 

พ.ร.บ. มช.1 

มาตรา	25(3)	
และมาตรา	48

ข้อบงัคบัฯ	ว่าด้วย
การประเมินผล
การบรหิารงานของ
หวัหน้าส่วนงาน	
พ.ศ.	2556

•	ก�าหนดให้มีการประเมินผลการบริหารงาน
ของหัวหน้าส่วนงานโดยมีคณะกรรมการ
ทีม่าจากหลายส่วนเพือ่ความเป็นธรรม	และ
หลากหลายมุมมองตามวาระทีก่�าหนด

•	ก�าหนดสาระของการประเมนิไว้อย่างชดัเจน
คือ	“คุณภาพงานและคุณลักษณะส่วน
บุคคลที่จ�าเป็นต่อการด�ารงต�าแหน่ง”	โดย 
ให้ใช้ข้อมลูทีห่ลากหลาย

•	เพื่อการติดตาม	 และให ้ค�าแนะน�าต ่อ
คุณภาพการบริหารส่วนงานของหัวหน้า
ส่วนงานเพื่อสนองต่อวัตถุประสงค์ของ
มหาวทิยาลยั

1 2 3 4 5 6



กำรวิเครำะห์กฎหมำยล�ำดบัรอง ทีอ่อกตำมพระรำชบญัญตัิ
มหำวทิยำลยัเชยีงใหม่ พ.ศ. 2551

ด้ำนกำรบรหิำรงำนบคุคล

อำจำรย์ชัยณรงค์  เหลืองวิลัย

คณะท�างานการประเมินผลการเป็นมหาวิทยาลัยในก�ากับของรัฐของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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ด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่	พ.ศ.	2551	(เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการบริหารงานบุคคล)

มาตรา	14
กจิการของมหาวทิยาลยัไม่อยูภ่ายใต้บังคบัแห่งกฎหมายว่าด้วยการคุม้ครองแรงงาน	และกฎหมายว่าด้วยแรงงานสมัพนัธ์	พนกังานมหาวทิยาลยั	ซึ่งได้รบั
สทิธปิระโยชน์ในฐานะข้าราชการบ�านาญแล้วให้ได้รบัยกเว้นไม่ต้องอยูภ่ายใต้บังคบักฎหมายว่าด้วยการประกนัสงัคม	แต่ไม่ตดัสทิธิทีจ่ะประกนัตนด้วย
ความสมคัรใจ

มาตรา	25

สภามหาวทิยาลยัมอี�านาจและหน้าทีก่�ากบัดูแลกจิการทั่วไปของมหาวทิยาลยัโดยเฉพาะมีอ�านาจและหน้าที	่ดงันี้	
(1)	ก�าหนดนโยบายและอนมุัติแผนพัฒนาของมหาวทิยาลยัเกีย่วกบัการด�าเนนิการตามวตัถปุระสงค์
(2)	ออกข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคล	ข้อบังคับว่าด้วยสิทธิและสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย	และข้อบังคับว่าด้วยการบริหารการเงินและ

ทรพัย์สนิของมหาวิทยาลัย
(3)	ออกข้อบงัคบั	ระเบยีบ	และประกาศอืน่	ๆ		ทีเ่กีย่วกบัการบรหิารงานของมหาวทิยาลยั	และอาจมอบหมายให้ส่วนงานใดในมหาวทิยาลยัเป็นผูอ้อก 

ข้อบงัคบัและระเบยีบส�าหรบัส่วนงานนัน้เป็นเรือ่ง	ๆ 	ไปกไ็ด้

มาตรา	30

ให้มีคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยคณะหนึ่งมีอ�านาจและหน้าที่เสนอแนะต่อสภามหาวิทยาลัยเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการ 
เกี่ยวกบัการบรหิารงานบคุคล		การก�าหนดเงินเดือนและค่าจ้าง		สทิธปิระโยชน์	สวสัดิการพนกังานมหาวทิยาลยั	และการประเมนิประสทิธภิาพพนกังาน
มหาวิทยาลัย	รวมทั้งให้มีอ�านาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพื่อกระท�าการใด	ๆ	อันอยู่ในอ�านาจและหน้าที่ของคณะกรรมการ
บรหิารงานบคุคลของมหาวทิยาลยั

มาตรา	31

ให้มคีณะกรรมการอทุธรณ์และร้องทกุข์คณะหนึง่		มีอ�านาจและหน้าที	่	ดังนี้		
(1)	ก�าหนดหลักเกณฑ์และวธิกีารอทุธรณ์และร้องทกุข์	และวธิกีารพจิารณาอทุธรณ์และร้องทกุข์		
(2)	พจิารณาวนิจิฉยัอทุธรณ์ค�าสัง่ลงโทษ
(3)	พิจารณาวนิจิฉัยเรื่องที่ผูร้้องทกุข์ถกูสัง่ให้ออกจากงานด้วยเหตใุด	ๆ	หรอืเหน็ว่าผูบ้งัคบับัญชาใช้อ�านาจและหน้าทีป่ฏิบัตติ่อตนโดยไม่ถกูต้องหรือไม่

ปฏบิตัิต่อตนให้ถกูต้องตามกฎหมายหรือมกีารปฏบิตัไิม่เป็นธรรมต่อตน	เมือ่คณะกรรมการอทุธรณ์และร้องทกุข์ได้พจิารณาวินจิฉัยเป็นประการใดแล้ว	
ให้อธกิารบดสีัง่การให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการอทุธรณ์และร้องทกุข์	และให้ถอืว่าเป็นทีส่ิ้นสดุ
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มาตรา	38

อธกิารบดเีป็นผูแ้ทนของมหาวทิยาลยัในกจิการทัง้ปวง	และโดยเฉพาะให้มีอ�านาจและหน้าที	่ดงันี้		
(1)	บรหิารกจิการของมหาวทิยาลยัให้เป็นไปตามกฎหมาย	ข้อบังคบั	ระเบียบ	ประกาศ	รวมทัง้นโยบายและวตัถุประสงค์ของมหาวทิยาลยั	
(2)	…	
(3)	บรรจ	ุแต่งตัง้	และถอดถอนพนกังานมหาวทิยาลยั	รวมทัง้ด�าเนินการบรหิารงานบุคคลตามข้อบงัคบัของมหาวทิยาลยั
(4)	...
(5)	ปฏบิตัติามนโยบายและแผนงาน	รวมทัง้ด�าเนนิการให้มีการประเมินผลการด�าเนนิงานของส่วนงานและพนกังานมหาวทิยาลยั

มาตรา	47
มหาวิทยาลัยต้องจัดให้มีระบบการประเมินพนักงานมหาวิทยาลัยที่มีมาตรฐานและเป็นธรรม	และต้องให้โอกาสผู้ไม่ผ่านการประเมินในการปรับปรุง
ตนเองและอุทธรณ์		รวมทั้งต้องจัดให้มีกระบวนการพัฒนาพนักงานมหาวิทยาลัยให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสม		ทั้งด้านการปฏิบัติงานและ 
จรรยาบรรณแห่งวิชาชพีทีส่ามารถตรวจสอบ	ติดตาม	และประเมินผลได้
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ที่
พระรำชบญัญตัิ 

ม.เชยีงใหม่
กฎหมำย
ล�ำดบัรอง

เนือ้หำ หลกักำร เหตผุล
สอดคล้องวตัถปุระสงค์
ทีก่�ำหนดในมำตรำ 8 

พ.ร.บ. มช.1 

1 มาตรา	25(2) ข้อบงัคบัฯ	ว่าด้วย
การบรหิารงาน
บคุคล	พ.ศ.	2553

•	ก�าหนดคุณวุฒอิาจารย์ขัน้ต�า่	คือ“ปรญิญา
เอก”(9	ว.2)

•	ก�าหนดให้	ก.บ.	ออกประกาศยกเว้นคณุวฒุ	ิ
เงื่อนไขหากจ�าเป็น	(9	ว.2)

•	ก�าหนดระดับความสามารถ	English	ที่
เหมาะสม	(ส�าเรจ็ในประเทศ	นอกประเทศ)	
(9	ว.2)

•	ยกระดับคณุภาพคณาจารย์
•	หลักเกณฑ์ที่สอดรับความสมเหตุสมผล 
ยิง่ขึน้

•	สร้างความท้าทายทีเ่ป็นรปูธรรมมากขึน้
•	ความชดัเจน	โปร่งใสในการให้คณุให้โทษแก่
พนกังานมหาวทิยาลยั	

•	ความเป็นธรรม

•	การก�าหนดเงื่อนไขให้ส่วนงานสามารถ	
“บรรจแุละแต่งตั้ง”	บคุคลผูม้คีวามรูค้วาม
สามารถฯลฯ	หรอืบคุลากรพ้นวยัเกษียณให้
ท�างานในส่วนงานต่อไปได้	(21)

•	การต ่อสัญญาจ ้างบุคลากรเมื่อถึงวัย
เกษียณที่มีคุณวุฒิที่ก�าหนดไว้กับองค์กร	
(22)

•	บริหารบุคลากรที่ทรงคุณค่าไว้กับองค์กร
เพื่อประโยชน์ทางวิชาการและการเรียน
การสอนได้

1	 วตัถปุระสงค์	1.	ความเสมอภาคในโอกาสทางการศกึษา	2.	ความมีเสรภีาพและความเป็นเลศิทางวชิาการ	ควบคูไ่ปกบัความมคีณุธรรม	3.	มาตรฐานและคณุภาพทางวชิาการอนัเป็นทีย่อมรบัในระดบันานาชาติ	
4.	ความโปร่งใสและตรวจสอบได้	รวมทั้งความรับผิดชอบต่อรัฐและสังคม	5.	ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารและการจัดการ	6.	การบริหารแบบมีส่วนร่วมของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย

1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6
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ที่
พระรำชบญัญตัิ 

ม.เชยีงใหม่
กฎหมำย
ล�ำดบัรอง

เนือ้หำ หลกักำร เหตผุล
สอดคล้องวตัถปุระสงค์
ทีก่�ำหนดในมำตรำ 8 

พ.ร.บ. มช.1 

2 •	ก�าหนดเงื่อนไขอาจเลิกจ้างที่ท้าทายและ
ส่งเสริมการยกระดับที่ชัดเจน	เช่น	การได้
รบัเลือ่นต�าแหน่งทางวชิาการ	(ผศ.)	ภายใน	
5+2	ปี	หรือนักวิจัยระดับต้นต้องได้รับการ
เลื่อนต�าแหน่งสู่นักวิจัยระดับกลางภายใน
ก�าหนด	7	ปี	(30)

•	สร้างความเป็นเลิศทางวิชาการและเพิ่ม
ประสทิธภิาพการบรหิารจดัการ

•	ก�าหนดข้อยกเว้นการบังคับใช้เงื่อนเวลา
เลื่อนต�าแหน่งทางวิชาการกับพนักงาน
มหาวิทยาลัยสายบริหารวิชาการหรือผู้ที่ได้
รบัอนมุัติให้ไปศกึษาต่อ	(30.1	วรรคท้าย)

•	เพื่อความเป็นธรรมและไม่เป็นอุปสรรคต่อ
การบรหิารส่วนงาน

•	การก�าหนดให้	“การคดัลอกผลงานวชิาการ
ของผู ้อื่นหรือน�าผลงานของผู้อื่นมาเป็น 
ผลงานของตน”	เป็นเหตุผดิวินยัร้ายแรง

•	สร้างความยอมรับและส่งเสรมิคุณธรรมทาง
วชิาการทัง้ในระดบัประเทศและระดบัสากล

1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6
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ที่
พระรำชบญัญตัิ 

ม.เชยีงใหม่
กฎหมำย
ล�ำดบัรอง

เนือ้หำ หลกักำร เหตผุล
สอดคล้องวตัถปุระสงค์
ทีก่�ำหนดในมำตรำ 8 

พ.ร.บ. มช.1 

3 •	พิจารณาแก้ไขประกาศให้ชัดเจน	มีตรรกะ
(สมเหตุผล	เป็นธรรม)	สอดคล้องกับข้อ
บังคับอื่น	ๆ	ที่เกี่ยวข้องและส่งผลต่อการ
ยกระดับบุคลากร	และคุณภาพการให้การ
ศกึษา	เช่น
o	เรื่อง	“การประเมินพนักงานเพื่อการจ้าง
และหรือเลิกจ้าง”	(หลักเกณฑ์	วิธีการ	
กรรมการผู้พจิารณา)	หรอื

o	“สิทธิประโยชน์”	อาทิ	ประกาศค่าจ้าง
ตามประสบการณ์	หรอื

o	ความชัดเจนและเป็นธรรมในเรื่อง	“สิทธิ
การลาเรื่องต่าง	ๆ”	ของพนักงานแต่ละ
ประเภท	ส่งผลเป็นธรรมต่อ	“การถูกหัก
ค่าจ้าง”	เช่น	
¢		เรือ่ง	สทิธกิารลาพกัผ่อนไม่เกนิ	10	วนั

ในปีแรกต้องปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อย
กว่า	6	เดือนนบัแต่วนัเริม่จ้าง

¢		พนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราวกับ	
“สิทธิลาป่วย	ลากิจส่วนตัว	รวมกัน
แล้วไม่เกิน	15	วันท�าการ”	การลาทาง
ศาสนาทีไ่ด้รบัค่าจ้าง	(พธิฮีจัย์)	
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ที่
พระรำชบญัญตัิ 

ม.เชยีงใหม่
กฎหมำย
ล�ำดบัรอง

เนือ้หำ หลกักำร เหตผุล
สอดคล้องวตัถปุระสงค์
ทีก่�ำหนดในมำตรำ 8 

พ.ร.บ. มช.1 

¢		เพิ่มเติม	แก้ไข	“ข้อก�าหนดวินัยและ	
การรกัษาวนิยั”	เช่น	ก�าหนดฐานความ
ผิดวินัยและ	“โทษ”	ให้เป็นมาตรฐาน
เดียวกับข้าราชการ	ลูกจ้าง	เพื่อความ
เป็นธรรม	(เพิม่โทษลดเงินเดือน)	ความ
ผิดฐานการคัดลอกผลงานวิจัยเพื่อ
รักษาคุณภาพวิชาการและจรรยา-
บรรณ	รวมถึง	“ก�าหนดให้อธิการบดีมี
อ�านาจเลกิจ้าง”	

o	การก�าหนด	“สัญญาค�้าประกัน”	ในการ
จ้างต�าแหน่งงาน	“การเงินและพสัดุ”	

•	การก�าหนดสิทธิประโยชน์	 “พนักงาน
มหาวิทยาลัยชั่วคราว”	ต้องไม่เกินสิทธิที่
พนกังานมหาวทิยาลยัประจ�าพงึได้รบั
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ที่
พระรำชบญัญตัิ 

ม.เชยีงใหม่
กฎหมำย
ล�ำดบัรอง

เนือ้หำ หลกักำร เหตผุล
สอดคล้องวตัถปุระสงค์
ทีก่�ำหนดในมำตรำ 8 

พ.ร.บ. มช.1 

4 •	กระจายอ�านาจให้เหมาะสมและคล่องตัวมาก
ขึน้	เช่น
o	ให้ส่วนงานพิจารณาคุณสมบัติ	หรือจ้าง
พนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว	(โดยเฉพาะ
ชาวต่างชาต)ิ	ทีใ่ช้เงินรายได้ของส่วนงาน

o	การยกเลิกหลักเกณฑ์และวิธีการเสนอจ้าง
พนักงานมหาวิทยาลัยฯ	จากเงินรายได้ของ
ส่วนงาน	แต่ให้ดุลพินิจส่วนงานด�าเนินการ
ภายใต้วงเงนิงบประมาณทีส่ภามหาวทิยาลยั
ก�าหนดโดยไม่ต ้องยื่นเรื่องให้	 ก.บ.เพื่อ
พิจารณาอีก (วงเงินงบประมำณไม่เกิน 
ร้อยละ 40)

o	ส่วนงานได้รับมอบอ�านาจพิจารณาอนุมัติ	
“พนกังานมหาวทิยาลยัฯ	เดินทางไปเพิม่พนู
ความรู ้ทางวิชาการตามสิทธิ”	และเพียง
รายงานให้มหาวทิยาลยัทราบ	หรอื

o	หัวหน้าส่วนงานอนุมัติพนักงานมหาวิทยา-
ลัยฯ	เดินทางไปปฏิบัติงาน	ณ	ต่างประเทศ 
ไม่เกนิ	60	วนั	ฯลฯ

1 2 3 4 5 6
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ที่
พระรำชบญัญตัิ 

ม.เชยีงใหม่
กฎหมำย
ล�ำดบัรอง

เนือ้หำ หลกักำร เหตผุล
สอดคล้องวตัถปุระสงค์
ทีก่�ำหนดในมำตรำ 8 

พ.ร.บ. มช.1 

o	หัวหน้าส่วนงานมีอ�านาจ	“ลงโทษทาง
จริยธรรม	และวินัยทุกสถานต่อพนักงาน
มหาวิทยาลัยชั่วคราวเงินรายได้	ท�าให้
สอดคล้องต่อสภาพและความคล่องตวัโดย
ไม่ต้องผ่านไปยัง	ก.บ.,	กบม.	และสภา-
มหาวทิยาลยั

ข้อบงัคบัฯ	ว่าด้วย
เงนิช่วยเหลือ
พนกังานประจ�า	
กรณอีอกจากงาน	
พ.ศ.	2556

•	ก�าหนดให้พนักงานมหาวิทยาลัยประจ�ามี
สิทธิได้รับ	“เงินช่วยเหลือ”	กรณีออกจาก
งานอันมิใช่เป็นความผิดส่วนตัวโดยการ
ให้สิทธิแตกต่างกันไปตามระยะเวลาการ
ท�างานให้มหาวิทยาลยั

•	เพื่อตอบแทนคุณความดีที่พนักงานฯ	ได้
อทุิศตนปฏิบตังิานให้มหาวทิยาลยั

•	เพื่อความเป ็นธรรมในการปฏิบัติต ่อ
บุคลากร

ระเบยีบฯ	ว่าด้วย 
การเดนิทางไป 
ปฏบิตังิานของ 
พนกังานมหา-
วทิยาลยั	พ.ศ.	
2552

•	ก�าหนดให้พนกังานมหาวทิยาลยัมรีะเบยีบ
เฉพาะตนเองในเรื่องสิทธิ	ขั้นตอนต่าง	ๆ	
เกี่ยวกับการเดินทางและการเบิกค่าใช้
จ่ายต่าง	ๆ	ที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางไป
ปฏบิัติหน้าที่	ท�าให้เกดิความชดัเจน	ลดการ
ตีความ	เทียบเคียงและหรอืไม่มรีะเบียบใน
การเบิกจ่าย	ฯลฯ

•	ท�าให้เกิดความชัดเจนในสิทธิขอเดินทาง
และเบิกจ่ายของพนักงานมหาวิทยาลัยใน
การไปปฏิบตัหิน้าที่

•	เกิดความเป็นธรรมและสนับสนุนการ
ปฏบิัติหน้าทีข่องพนกังานมหาวทิยาลยัเพือ่
ประโยชน์ด้านต่าง	ๆ 	ของมหาวิทยาลยั

1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6
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ที่
พระรำชบญัญตัิ 
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พ.ร.บ. มช.1 

	 อย่างไรก็ตามระเบียบนี้ก�าหนดให้ได้รับ
สิทธิไว้แล้ว	แต่ต้องไปพิจารณา	“ระดับ
สิทธิ”	ที่ได ้รับว่าเหมาะสม	 เป็นธรรม	
สนับสนุนให้เกิดการเดินทางเพื่อไปปฏิบัติ
คุณประโยชน์ให ้มหาวิทยาลัยหรือไม ่ 
เพยีงใด

ระเบยีบฯ	ว่าด้วย
กองทนุสวสัดกิาร	
พนกังาน	
มหาวทิยาลยั
เชยีงใหม่	พ.ศ.	
2552

•	ก�าหนดให้มีการจัดตั้ง	“กองทุนสวัสดิการ
พนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่”	 เพื่อ
สนับสนุนการจัดสวัสดิการให้แก่พนักงาน
มหาวิทยาลัย	 โดยมีการก�าหนดคณะ
กรรมการ	ขั้นตอน	วิธีการต่าง	ๆ	เพื่อการ
บริหารจัดการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
การจดัตั้ง

•	เพื่อจัดสวัสดิการที่เหมาะสม	กับพนักงาน
มหาวิทยาลยัเชยีงใหม่

•	เพื่อเป็นขวัญและก�าลังใจแก่พนักงาน
มหาวิทยาลยัให้มคีวามมัน่คงในชวีติมากขึน้
ขณะปฏบิตังิานกบัมหาวทิยาลยั
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ที่
พระรำชบญัญตัิ 

ม.เชยีงใหม่
กฎหมำย
ล�ำดบัรอง

เนือ้หำ หลกักำร เหตผุล
สอดคล้องวตัถปุระสงค์
ทีก่�ำหนดในมำตรำ 8 

พ.ร.บ. มช.1 

5 ข้อบงัคบัฯ	ว่าด้วย
การก�าหนด
ต�าแหน่งและการ
แต่งตัง้พนกังาน
มหาวทิยาลยั
เชยีงใหม่กลุ่ม
ปฏบิตักิารและ
วชิาชพีให้ด�ารง
ต�าแหน่งสงูขึน้	
พ.ศ.	2555

•	ข้อบังคับเปิดโอกาสให้พนักงานสายปฏิบัติ
การมีความก้าวหน้าโดยได้รับต�าแหน่ง	
“ช�านาญการพิเศษ	และ	เชี่ยวชาญ”	โดย
มีการก�าหนดกระบวนการพิจารณาและ
ทบทวนการพิจารณาไว้เป็นล�าดับขั้นตอน 
แต่ในข้อ	16	การแต่งตั้งโดย	“วิธีปกติ”	
และ	“วิธีพิเศษ”	ได้น�าเกณฑ์	“เงินเดือน
ไม่ต�่ากว่าขั้นต�่าของระดับที่จะแต่งตั้ง”	
(27,640	บาท	และ	32,920	บาท)	มาเป็น
เงื่อนไขในการจะได้รับพิจารณาแต่งตั้งร่วม
ด้วยอาจเป็นเกณฑ์ที่กลายเป็นข้อจ�ากัด
อย่างไม่มีนัยสัมพันธ์ด้วยเหตุผลเพียงพอ
กับต�าแหน่งเชี่ยวชาญที่ควรพิจารณาจาก	
“ระยะเวลาการปฏิบัติงานและเนื้อหาหรือ
ผลงานที่น�าเสนอขอรับการแต่งตั้ง”	อัตรา
เงินเดือนดังกล่าวพนักงานอาจต้องใช้เวลา
นานกว่าจะได้มีสิทธิยื่นขอรับการพิจารณา 
แต่งตั้ง

•	เพื่อส่งเสริมให้พนักงานสายปฏิบัติการ 
มีโอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงานและเป็น
ส่วนสนบัสนนุทีส่�าคญัส�าหรบัหน่วยงาน

•	เกดิความภาคภมูใิจและรกัในหน่วยงาน
•	แต่กำรน�ำเงื่อนไข “ฐำนเงินเดือนที่สูง” 
มำเป็นเงื่อนไขกำรขอต�ำแหน่งควำม
เชี่ยวชำญอำจไม่สอดคล้องกับเหตุผล 
และกลำยเป็นอปุสรรคต่อกำรเข้ำถงึโอกำส
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