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ไมใชแคเปนดําร ิหรอืคิดกันในวงเหลาเมือ่วันสองวันแตเปนความพยายามที่นานนม ส่ังสมมานาน ตอ
ความตองการที่จะดึงเอามหาวทิยาลัยออกนอกระบบ  
 
และดูจะประสบความสําเร็จ เอาเมื่อมาถึงยคุของ “ครม.ขิงแก” ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอาน เปนรมว.ศึกษา จึงไดเริม่
ทยอยนําราง พ.ร.บ.มหาวทิยาลัยในกํากับฯ กวา 20 ฉบับ ทีผ่านการพจิารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา ใน
รัฐบาลชุดกอน เขาสูการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี (ครม.) ทันที ซึ่งเปนผลใหม ีรางพ.ร.บ.ฯผานการพิจารณาแบบ
ฉลยุถึง6 ฉบับรวด ไดแก  
 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั ม.ทกัษิณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ (สจพ.) ม.เชยีงใหม ม.นเรศวร 
และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบงั (สจล.) ที่มี พล.อ.สุรยทุธ จุลานนท นายกรัฐมนตรี 
นั่งเปนนายกสภามหาวิทยาลยัฯ  
 
และ 3 ใน 6 ฉบับ ไดแก จุฬาฯ ม.ทักษิณ และ สจพ. ถูกดนัเขาสูกระบวนการพิจารณาของสภานติิบัญญัติแหงชาติ 
(สนช.) ผานวาระแรกเปนที่เรยีบรอย  
 
ทามกลางกระแสตอตานนโยบายดังกลาว ที่มข้ึีนเปนระลอกๆ โดยกลุมนิสิต นักศึกษา และคณาจารยสวนหนึ่ง รวม
ถึงภาคประชาชนอยางกลุมเครอืขายพอแม เยาวชนเพื่อการปฏิรูปการศึกษาที่ไมเห็นดวยภาพการเผาหุนรฐัมนตร ี
การชุมนุมคัดคานตามมหาวทิยาลยั และสถาบันตางๆ ดูจะโหมกระพือโดยอางวานโยบายดังกลาวขาดความชอบ
ธรรม ไมโปรงใส และปดก้ันโอกาสทางการศกึษาของคนจน  
 
กระทั่งลาสุด เม่ือปลายสัปดาหทีผ่านมา กลุมแกนนําสําคัญ นิสิต นักศึกษา กลุมจุฬาฯตานแปรรูปมหาวทิยาลัย ได
ออกแถลงการณประณามตอบคุคลที่เก่ียวของ โดยเฉพาะคณะรัฐมนตรี และ สนช.พรอมๆ กับคํายืนกรานจะคว่าํราง
กฎหมาย ทุกฉบับใหจงได  
 
แมวาการคัดตานจะรุกหนักข้ึน แตทวาฝงรัฐบาลอยาง “ศ.ดร.วิจิตร” ก็มิไดระคายเคือง ยังมทีีทาสงบและย้าํคําเดิม
วา จะออกหรือไมนั้นข้ึนอยูกับความสมัครใจ ของมหาวิทยาลัยเปนหลัก รฐัมิไดบังคับ สวนที่เปนปญหาขดัแยงอยูก็
เรื่องภายในทีผู่บริหารมหาวทิยาลยัจะไปสะสางกันเอง  
 
“เวลานี้หากมหาวิทยาลยัทํามาตามหลักเกณฑตามขั้นตอน ศธ.ก็ตองดําเนนิการ เพราะเรือ่งนี้ผมพูดหลายครั้งแลว
วา เปนเรื่องหลายปตอเนื่องมา และไมวาใครจะมาเปนรัฐบาล ก็ตองเอามาพิจารณาวามหาวทิยาลัยจะยืนยนัหรือจะ
ไมยืนยันที่จะออกนอกระบบซึง่เมื่อมหาวิทยาลัยยืนยันก็ตองนําราง พ.ร.บ.ฉบับทีผ่านกฤษฎีกา และสภา
ผูแทนราษฎรมาให ศธ.ถึงจะดาํเนินการให มนัไมใชนโยบายของรัฐบาลชดุน้ีทีจ่ะไปเรงรดั” นายวจิิตรกลาว  
 
อยางไรก็ด ีเชื่อวาหลายคนคงยังมีคําถามคาใจ วา แลวมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐนั้นมนัมีด ีมีเสีย อยางไร???  
 
มหาวทิยาลัยในกํากับของรัฐ (ม.นอกระบบ) ที่กลาวถึงกันอยูขณะน้ี 2 ประเภทประเภทแรก เปนมหาวิทยาลัยใน
กํากับของรัฐ ตั้งแตแรกตั้ง ซึ่งปจจุบันมี ม.เทคโนโลยสีรุนาร ีม.แมฟาหลวง และม.วลยัลักษณ ประเภทที ่2 เปน
การพัฒนาจากมหาวทิยาลัยทีเ่ปนสวนราชการ มาเปนมหาวทิยาลัยนอกระบบเพื่อความเปนอิสระ คลองตวัในการ
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บริหารจัดการ ปจจุบันม ีม.เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี (มจธ.) และมหาวิทยาลัยสงฆ อีก 2 แหง  
 
ประกายความคดิทีจ่ะพัฒนาระบบบริหารมหาวิทยาลัยของรฐั โดยเปนมหาวิทยาลัยออกนอกระบบราชการนั้น แรกมี
เม่ือป 2507 ในวงสัมมนาเรื่องปญหาและบทบาทของมหาวทิบยาลัยในประเทศไทย ที่คณะรัฐศาสตร จฬุาฯ ซึ่ง
วันนี้ออกมาแยวๆ คานหัวชนฝานี่แหละ  
 
ณ เวลานั้น มีการพิจารณาปญหาการบริหารมหาวิทยาลยัในแงมุมตางๆ และโยงไปสู ความคิดที่วา มหาวิทยาลัย
ควรจะออกจากระบบราชการ มกีารถกเถยีงในเรื่องดังกลาว เรือ่ยมา เพ่ือประมวลความคดิเหน็เสนอ ครม. จนกระทั่ง 
ครม. ณ วันที่ 9 ก.พ.2514 มีมติเห็นชอบในหลักการ และมอบหมายใหสภาการศึกษาแหงชาต ิไปจัดทํา
รายละเอียดพรอมทั้งยกราง พ.ร.บ.เพ่ือใหเปนไปตามแนวคดิดังกลาว แตทวาไปไมถึงฝน เน่ืองจากคณะปฏิวตัิยัง
ไมพรอม ที่จะใหการดาํเนินการเรื่องจึงชะงักลง!!  
 
นโยบายนีถู้กเวนวรรคไปนาน จนกระทั่งทบวงมหาวทิยาลัย (เดิม) ไดริเริ่มโครงการจัดทําแผนอุดมศึกษาระยะยาว 
15 ป (พ.ศ.2533-2547) ข้ึนในป 2530 ซึ่งแผนฯ ดังกลาว มีขอเสนอตอรัฐบาลขอหนึ่ง คือ “รัฐบาลพึงใหการ
สนับสนุนการปฏิรูปความสัมพันธระหวางสถาบันอุดมศึกษา ระดับปริญญากับรัฐ โดยพัฒนาสถาบันอุดมศกึษาของ
รัฐ ในสังกัดทบวงมหาวทิยาลยัที่มีอยูแลวใหมีความเปนอิสระ คลองตวั มีประสิทธภิาพและสามารถบรรลคุวามเปน
เลิศทางวิชาการ โดยปรับเปลีย่นไปเปนมหาวิทยาลัยที่ไมเปนสวนราชการสวนสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่จะจัดตั้ง
ใหมใหมีฐานะ และรูปแบบเปนมหาวทิยาลัยของรัฐที่ไมเปนสวนราชการตั้งแตเริ่มแรกทีต่ั้งมหาวิทยาลยั”  
 
แลวฝนก็เปนจรงิในรัฐบาลสมัยนายอานันท ปนยารชุน เปนนายกรัฐมนตร ีสงผลใหณ ปจจบุัน มีมหาวทิยาลัยนอก
ระบบ แลว 5 แหง ดังที่กลาวไวขางตนนั้นเอง  
 
ทั้งน้ีทั้งน้ัน ในหลักการมหาวทิยาลัยในกํากับของรัฐ ยังคงมีสถานภาพเปนหนวยงานของรัฐ แตไมเปนสวนราชการ
และไมใชรฐัวสิาหกิจ เปนนิติบุคคลอยูภายใตการกํากับของรฐัโดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
บริหารงานโดยสภามหาวทิยาลัย ภายใตหลักธรรมาภิบาล มกีลไกตรวจสอบประเมินผล อยางโปรงใส และเทีย่ง
ธรรม  
 
สําคญัที่ รัฐยังคงจัดสรรงบประมาณ จากงบประมาณแผนดิน อยูนั่นเอง และเปนธรรมดาของการเปลี่ยนแปลงไมวา
สิ่งใดในโลก ลวนทําใจรับยาก!!  
 
การเปนมหาวทิยาลยัอยูในระบบราชการมานาน บุคลากรยอมมีใจยดึตดิขณะเดียวกันการปรบัเปลี่ยนดังกลาว ยัง
สงผลตองเปลีย่นสถานะเปนพนักงานมหาวทิยาลัย อาจมีความรูสึกไมมั่นคงในอาชีพเมื่อเทียบกับการเปน 
“ขาราชการ” ความไมเขาใจนีย้ัง นํามาซึ่งทัศนคติเชิงลบ เชน ความคดิที่วา เม่ือมหาวทิยาลัยออกนอกระบบ แลว 
คาเลาเรยีนจะแพงขึ้นถึงเทาตวั รัฐไมใหงบประมาณสนับสนุน ผูมีฐานะดีเทานั้นจึงจะไดเรียน และมหาวทิยาลยัจะ
มุงสอนเฉพาะวชิาตลาด เพ่ือโกยเงินเปนตน  
 
ปมคาใจนี ้รศ.ดร.วันชยั ศริิชนะ อธิการบดี ม.แมฟาหลวง ในฐานะที่เปนมหาวิทยาลยันอกระบบ สะทอนวา ในฐานะ
ที่ มฟล.ออกนอกระบบแลว เห็นวาการออกนอกระบบนั้นไมวาจะออกนอกระบบตั้งแตแรก หรือเปลี่ยนสถานะจาก
ระบบราชการไปเปนนอก ระบบ ก็มีขอดีมากวาขอเสีย และทีส่ําคญัทาํใหเกิดความคลองตวัในการทํางาน อิสระที่จะ
คิดริเริ่มสิ่งตางๆ นอกกรอบที่ไมเคยทําได  
 
อยางไรก็ตาม แมจะดูดีไรทีต่ิ แตอีกมุมหนึ่งจาก สมาชิก สนช.อยาง “นายโคทม อารียา” ก็ยังอดหวงใยมิไดวา 
จุดออนของการออกนอกระบบ คือ ตองแนใจวาจะไมถูกระบบทุนนิยมครอบงํา ซึ่งถาตอบปญหานี้ไดก็จะไมมีการ
คัดคานจาก สนช.แตหากเสนอวา เพ่ือใหบริหารจดัการคลองตัวเพียงอยางเดียว ตนมองวานี่ไมใชเรื่องที่สาํคัญ
ที่สดุของการออกนอกระบบ  
 
จากนี้ไปตองจบัตาดูวารัฐบาลของ พล.อ.สรุยุทธ จลุานนท จะผลักดันนโยบายมหาวิทยาลัยนอกระบบ นีใ้หถึงฝง
ฝน หรือจะขอเวนวรรคเพราะไมอยากถูกเสีย้นตํามือ!! 
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