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มสธ. กับการศึกษาทางไกลมุ่งสูม่หาวิทยาลัยในก ากับ 

 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชหรือ “มสธ.” ก่อตั้งเม่ือปี พ.ศ. 2521 เป็นมหาวิทยาลัยเปิดที่ใช้ 

ระบบการสอนทางไกลในระดับอุดมศึกษาแห่งแรกและแห่งเดียวของประเทศไทยซึ่งสนองตอบความต้องการ

ทางด้านการศึกษาของสังคมไทยจนเป็นที่ยอมรับในแวดวงทางด้านการศึกษาทางไกลจากต่างประเทศ จน

องค์การยูเนสโก้ (UNESCO) ยกย่องให้เป็นมหาวิทยาลัยต้นแบบท่ีเปิดสอนระบบทางไกลในภูมิภาคเอเชียและ

แปซิฟิก อีกทั้งสภาการศึกษาทางไกลระหว่างประเทศ (ICDE) ยกย่องให้เป็นมหาวิทยาลัยเปิดดีเด่นของโลก 

ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้านเป็นผู้บุกเบิกและก่อตั้งมสธ.ได้วางรูปแบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยภายใต้

สังกัดระบบราชการ แต่เนื่องจากพบว่าการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยในระบบราชการนั้นต้องประสบกับปัญหาด้าน

ต่างๆ อาทิ ระบบงบประมาณราชการไม่เอื้อต่อการพัฒนามหาวิทยาลัยในระยะยาว ขาดความคล่องตัวในการใช้

ระเบียบพัสดุของระบบราชการให้ตรงกับความต้องการของมหาวิทยาลัย และขาดเสรีภาพในการพัฒนาด้านวิชาการ

และการสร้างนวัตกรรมทางการศึกษาของไทย และจากผลสรุปในการระดมสมองของมหาวิทยาลัยของรัฐพบว่า

มหาวิทยาลัยของรัฐแต่ละแห่งพบปัญหาในเรื่องการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยในระบบราชการเช่นกัน  

ดังนั้นจึงได้มีการผลักดันให้มีการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้เป็นองค์กรอิสระ 

ท่ีเรียกว่า “มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐบาล” หรือเรียกอีกช่ือหนึ่งว่า “มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ” ซึ่งไม่เป็น

ส่วนราชการแต่ยังคงอยู่ในการก ากับดูแลของรัฐบาล การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยจะสิ้นสุดท่ีสภามหาวิทยาลัย 

โดยเน้นการพัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีเป็นของตนเอง คล่องตัว โปร่งใสและตรวจสอบได้  

  หลักการส าคัญในการบริหารงานมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐให้มีความเข็มแข็งและเกิด

ประสิทธิภาพสูงสุด ประกอบดว้ยปัจจัยหลัก 5 ด้าน ได้แก่ 

1. การบริหารจัดการด้านวิชาการ 

2. การบริหารจัดการด้านทรัพยากรบุคคล 
3. การบริหารจัดการด้านการเงินและพัสดุ 
4. การบริหารจัดการด้านกิจการนักศึกษา 
5. การประเมินและติดตามผล 
หลักการบริหารงานมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐเป็นรูปแบบการกระจายอ านาจ มหาวิทยาลัยต้อง 

มีแผนการด าเนินงานที่ดีและสอดคล้องกับแผนงานอื่นๆในระดับชาติ สภามหาวิทยาลัยต้องไม่เข้าไปแทรกแซงการ

บริหารงานของคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย แต่จะมีบทบาทหน้าท่ีก ากับดูแล ให้ค าปรึกษาและเสนอแนะข้อคิดเห็นท่ีดี

ในการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะน าไปสู่แนวความคิดและปรัชญาของมหาวิทยาลัยต่อไป ทั้งน้ี

ถือว่ารัฐได้มอบอ านาจให้สภามหาวิทยาลัยก ากับดูแลและกลั่นกรองการท างานของผู้บริหารมหาวิทยาลัยในก ากับ

ของรัฐมาแล้วในระดับหนึ่ง ก่อนการรายงานให้รัฐบาลทราบผลการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐใน

ล าดับถัดไป 

  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้เตรียมความพร้อมในการปรับระบบการบริหารงานและ

โครงสร้างมหาวิทยาลัยเพื่อรองรับการเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับ ซึ่งเป็นโครงการยุทธศาสตร์และอยู่ในแผนพัฒนา

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ในส่วนของแผนพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศและการเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับ 

ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะผู้รับผิดชอบขึ้นมา 2 คณะดังน้ี 

1. คณะกรรมการปรับระบบการบริหารงานและโครงสร้างมหาวิทยาลัยเพื่อรองรับการเป็น 
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มหาวิทยาลัยในก ากับ ประกอบด้วยกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิภายในและภายนอก ท าหน้าที่ในการ

ก าหนดกรอบแนวคิด แนวทางการศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบและพัฒนาระบบบริหารงานและกระบวนการงานที่

ส าคัญต่างๆ การตรากฎหมาย กฎ ข้อบังคับและระเบียบท่ีจ าเป็นในการปรับสถานภาพมหาวิทยาลัย 

2. คณะผู้รับผิดชอบยกร่างระบบงานเพื่อรองรับการเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับ ประกอบด้วย 
ผู้ทรงคุณวุฒิภายในและภายนอกรวมทั้งผู้บริหารท่ีเก่ียวข้อง ท าหน้าที่ในการศึกษาและยกร่างระบบงานในเรื่องท่ี

รับผิดชอบเพื่อรองรับในการที่จะปรับเปล่ียนสถานภาพไปเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ คณะผู้รับผิดชอบยกร่าง

ระบบงานฯ มี 4 ระบบ ดังน้ี 

             2.1 ระบบวิชาการ 

             2.2 ระบบโครงสร้างการจัดการองค์กร การจัดส่วนงาน กระบวนการบริหารจัดการและการ

จัดการทั่วไป 

             2.3 ระบบบริหารงานบุคคล 

      2.4 ระบบการเงิน งบประมาณ ทรัพย์สิน การพัสดุและตรวจสอบภายใน 

         แผนยุทธศาสตร์การปรับระบบการบริหารงานและโครงสร้างมหาวิทยาลัยเพื่อรองรับการเป็น

มหาวิทยาลัยในก ากับเร่ิมต้นเม่ือปี พ.ศ. 2541 เป็นต้นมา มีกระบวนการหลายขั้นตอน เร่ิมตั้งแต่การระดมสมอง 

จัดสัมมนา ท าประชาพิจารณ์ ยกร่าง พ.ร.บ. มสธ. ส ารวจความคิดเห็นของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย ประชุม

และรับฟังนโยบายจากอธิการบดี จัดท าแนวทางการปรับปรุงโครงสร้างมหาวิทยาลัย ประชุมคณะกรรมการปรับ

โครงสร้างฯ แต่งตั้งคณะกรรมการปรับระบบการบริหารงานฯ (ร่าง) พ.ร.บ. มสธ. พ.ศ.... (ปรับตามมติที่ประชุม

คณะกรรมการปรับระบบการบริหารงานฯ) รายงานผลระบบการศึกษาระบบวิชาการ ระบบบริหารงานบุคคล ระบบ

บริหารงบประมาณและระบบโครงสร้างการจัดการองค์กร ประชุมคณะกรรมการปรับระบบการบริหารงานฯ 4 ครั้ง

และจัดประชุมและรับฟังความคิดเห็นในการจัดท า (ร่าง) พ.ร.บ. มสธ. พ.ศ. .... โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

      ดังนั้นจะเห็นได้ว่าแผนยุทธศาสตร์การปรับระบบการบริหารงานและโครงสร้างมหาวิทยาลัย 

สุโขทัยธรรมาธิราชเพื่อรองรับการเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับมีกระบวนการที่ซับซ้อน ค่อนข้างละเอียดอ่อนและต้องใช้

เวลาพอสมควรในการเตรียมความพร้อมด้านต่างๆ โดยเฉพาะขั้นตอนการยกร่าง พ.ร.บ. มสธ. พ.ศ....ให้สอดคล้อง

กับระบบงานทั้ง 4 ระบบดงัท่ีได้กล่าวไปแล้วนั้น ข้อดีท่ีมหาวิทยาลัยในก ากับมีความแตกต่างจากมหาวิทยาลัยของ

รัฐคือ ความคล่องตัวในการบริหารงานด้านวิชาการ เช่น การปรับเปล่ียนหลักสูตรหรือการปรับปรุงรายวิชาท าได้

ง่ายขึ้น สามารถช่วยแก้ปัญหาด้านสมองไหลได้ในระดับหนึ่ง เป็นต้น มีการจัดสรรงบประมาณที่สามารถใช้จ่ายได้

อย่างคล่องตัวตามระเบียบหรือข้อบังคับของมหาวิทยาลัยโดยตรง มีการปรับเปล่ียนกระบวนทัศน์และวิธีการท างาน

ให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในสังคมโดยค านึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีการบริหารจัดการศักยภาพและนวัตกรรม

ท่ีให้ผลลัพธ์ในการลดค่าใช้จ่ายลงและค านึงถึงความคุ้มค่าในการลงทุนมากขึ้น ท าให้องค์กรมีรายได้เพิ่มขึ้นและมี

เงินสะสมเพิ่มมากขึ้น 

  ปัจจุบันมีมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ 20 แห่ง และมีสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 62 แห่ง 

(ข้อมูลจาก http://WWW.mua.go.th และราชกิจจานุเบกษา เล่ม 132 ตอนที่ 66 ก ลงวันท่ี 17 ก.ค. 

2558 เรื่อง “มหาวิทยาลัยออกนอกระบบ”) 

การปรับเปล่ียนมหาวิทยาลัยของรัฐไปเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับถือเป็นกลไกในการขับเคล่ือน 

สังคมและเศรษฐกิจของประเทศ เป็นการพัฒนาทางด้านการอุดมศึกษาให้มีคุณค่าตามคุณภาพและศักยภาพท่ีควร

จะเป็น และสามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพควบคู่คุณธรรมเพื่อออกสู่ตลาดแรงงานได้ในอนาคต 
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สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อได้ที่หน่วยจดหมายเหตุมหาวิทยาลัย ฝ่ายบริการสนเทศ อาคารวิชาการ 1 ชั้น 3  

โทร.  7467-8 

== = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =  

* บรรณารักษ์ช านาญการ หน่วยจดหมายเหตุมหาวิทยาลัย ฝ่ายบริการสนเทศ ส านักบรรณสารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

 

ท่ีมา :  1. รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ครั้งที่ 6/2552 วันศุกร์ท่ี 10 

กรกฎาคม 2552 ณ ห้อง 5209 อาคารสัมมนา 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

2. รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ครั้งท่ี 5/2555 วันศุกร์ท่ี 22 

มิถุนายน 2555 ณ ห้อง 5209 อาคารสัมมนา 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

            3. วิจิตร ศรีสอ้าน. (2552). มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐในทัศนะศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร  

      ศรีสอ้าน. นครศรีธรรมาราช: มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์. 

 

   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


