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รับฟังความคิดเห็นการจัดตั้ง
กระทรวงอุดมศึกษา ครั้งที่ ๒

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์โศภณ นภาธร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำ�กระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน
เปิดการประชุมสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นในการจัดตั้งกระทรวงอุดมศึกษา ครั้งที่ ๒ ณ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่น โดยมี ดร.สุภัทร จำ�ปาทอง เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา นายขจร
จิตสุขุมมงคล รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา ให้การต้อนรับ รองศาสตราจารย์กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย
อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวรายงาน ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ ชี้แจงกรอบ หลักคิด สรุปข้อกฏหมาย
ต่อหน้า ๒

จากหน้า ๑

การจัดตั้งกระทรวงอุดมศึกษา และวิทยากรในการรับฟังความคิดเห็น ได้แก่ ศาสตราจารย์คลีนิก นายแพทย์อุดม
คชินทร และ ศาสตราจารย์สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา
ผู้ช่วยรัฐมนตรี กล่าวตอนหนึ่งว่า การแยกกระทรวงอุดมศึกษา จากกระทรวงศึกษาธิการ จะเป็นการ
ลดขนาดกระทรวงศึกษาธิการลงให้สามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ นำ�ข้อดีข้อเสียของการเป็นทบวง
มหาวิทยาลัย และการรวมกระทรวงมาเป็นบทเรียนในการดำ�เนินการ ให้ดีและรอบครอบ โดยให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว และ
ขอฝากข้อคิดไว้ดังนี้
๑. ต้องแสดงให้เห็นว่าประโยชน์สุดท้ายของการแยกกระทรวงอุดมศึกษา ว่าจะเกิดขึ้นกับสังคมและ
ประเทศอย่างไร การแก้ปัญหาอุดมศึกษา คุณภาพบัณฑิต การแก้ปัญหาการบริหารจัดการที่ดี ธรรมมาภิบาลใน
สถาบันอุดมศึกษา ชี้ให้เห็นว่าได้ประโยชน์อย่างไร
๒. หน้าที่สำ�คัญของกระทรวงใหม่ควรมีอะไรบ้าง ทบทวนบทบาท หน้าที่สำ�คัญก่อนอำ�นาจ กระทรวง
จะต้องเป็นศูนย์กลางของอุดมศึกษาของประเทศ ซึ่งรวมถึงศูนย์กลางของข้อมูลอุดมศึกษาของประเทศที่ทันสมัยและ
ครบถ้วนด้วย
๓. ความสัมพันธ์ระหว่าง ฝ่ายการเมือง (ด้านนโยบาย) ฝ่ายกระทรวง ฝ่ายสถาบันอุดมศึกษา ต้องมีกลไก
ที่ดีรองรับ แต่ต้องไม่ให้การเมืองเข้ามาแทรกแซงสถาบันอุดมศึกษา ต้องมีความสัมพันธ์ที่พอเหมาะพอดี การผลักดัน
นโยบาย ให้กระทรวงดูแลสถาบันอุดมสึกษาทุกกลุ่มด้วยความเท่าเทียม
๔. ความเชื่อมโยงของการศึกษา ต้องมีความเชื่อมโยงกับการศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษานอกระบบโรงเรียน
และอาชีวศึกษา ต้องไม่ทอดทิ้งการศึกษาระดับอื่น

บรรณาธิการสวัสดี

OHEC Newsletter ฉบับนี้ ขอนำ�เสนอข่าวรับฟังความคิดเห็น การจัดตั้ง
กระทรวงอุดมศึกษา ครั้งที่ ๒ และสาระน่ารู้ เรื่อง มหาวิทยาลัยในกำ�กับของรัฐ พร้อม
ภารกิจผู้บริหารในรอบสัปดาห์มานำ�เสนอให้ท่านผู้อ่านได้รับทราบ
ขอให้ผู้อ่านมีความสุขจากการอ่าน
สวัสดี....
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มหาวิทยาลัยในกำ�กับของรัฐ (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐)

สาระน่ารู้..

โดย สำ�นักนิติการ
		สำ�นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ดำ�เนินการปรับปรุงการศึกษาระดับอุดมศึกษาให้สอดคล้อง
กับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม โดยส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยของรัฐพัฒนาไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัย
ของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการแต่อยู่ในกำ�กับของรัฐ เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการที่เป็นอิสระและมีความคล่องตัว
สามารถจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยการจัดการศึกษาระดับ
อุดมศึกษาจะต้องคำ�นึงถึงความเป็นอิสระ สามารถพัฒนาระบบบริหารและมีความเป็นเลิศทางวิชาการ ซึ่งสอดคล้อง
กับกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ การปรับปรุงการบริหารมหาวิทยาลัยตามแนวทางดังกล่าว ได้แก่ การเสนอ
ร่างกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งมหาวิทยาลัยในกำ�กับของรัฐเพื่อเปลี่ยนสถานภาพมหาวิทยาลัยในสังกัดของรัฐเป็น
มหาวิทยาลัยในกำ�กับของรัฐ โดยผลการดำ�เนินการในช่วงปี ๒๕๕๘ – ปัจจุบัน พบว่าได้มีมหาวิทยาลัยในสังกัดของรัฐ
เปลี่ยนสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยที่ไม่เป็นส่วนราชการแต่อยู่ในกำ�กับของรัฐ จำ�นวนทั้งสิ้น ๘ แห่ง ดังนี้
ลำ�ดับ
มหาวิทยาลัย
                       
๑ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
			
๒ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
			
๓ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
			
๔ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
			
๕ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
			
๖ มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ
			
๗ มหาวิทยาลัยศิลปากร
			
๘ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
			

กฎหมาย

วันที่ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา
๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
พ.ศ. ๒๕๕๘
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘
พ.ศ. ๒๕๕๘
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น
๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘
พ.ศ. ๒๕๕๘
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘
พ.ศ. ๒๕๕๘
พระราชบัญญัติราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
๑๙ มกราคม ๒๕๕๙
พ.ศ. ๒๕๕๙
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๙
พ.ศ. ๒๕๕๙
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร
๒ มิถุนายน ๒๕๕๙
พ.ศ. ๒๕๕๙
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๙
พ.ศ. ๒๕๕๙

ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยในกำ�กับของรัฐมีจำ�นวน ๒๓ แห่ง มหาวิทยาลัยในสังกัดของรัฐ (ที่เป็นส่วนราชการ)
จำ�นวน ๑๒ แห่ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลจำ�นวน ๙ แห่ง และมหาวิทยาลัยราชภัฏจำ�นวน ๓๘ แห่ง (ข้อมูล
จากเวปไซต์สำ�นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ณ วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๐)

๒๖ มีนาคม ๒๕๖๐ : ดร.สุภัทร จำ�ปาทอง เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา ตรวจเยี่ยมสนามสอบโครงการผลิตครูเพื่อ
พัฒนาท้องถิ่น ประจำ�ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ สนามสอบกรุงเทพมหานคร ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน โดยมี ผู้บริหาร คณาจารย์
และเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้การต้อนรับ โดยภาพรวมการทดสอบความรู้โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย ไม่พบการทุจริตในการสอบ ทั้งนี้ จะประกาศผลสอบในวันอังคาร ที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐

๒๗ มีนาคม ๒๕๖๐ : ดร.สุภัทร จำ�ปาทอง เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา ให้การต้อนรับและร่วมหารือข้อราชการ
เกี่ยวกับความร่วมมือด้านการศึกษากับอธิการบดี ALMustafa International University จากสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน
ณ สำ�นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

คณะ
ผู้จัดทำ�

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สำ�นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
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