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หลักสูตร  
“ธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา”  

 
1. หลักการและเหตุผล 

กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2551-2565) ซึ่งเปนแผนแมบทกํากับการพัฒนา
อุดมศึกษาของไทย โดยคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเมื่อวันท่ี 15 มกราคม 2551 ไดกําหนดวา “ธรรมาภิบาล และ
การบริหารจัดการ (governance and management) เปนปจจัยสําคัญท่ีมีผลกระทบโดยตรงตอการพัฒนา
มหาวิทยาลัย และอุดมศึกษาในภาพรวม กลาวคือ หากสถาบันอุดมศึกษามีกลไกการกําหนดทิศทางท่ีดีและกาวหนา 
พรอมการขับเคลื่อนโดยการบริหารคนท่ีมีประสิทธิภาพแลว ภารกิจของมหาวิทยาลัยก็สําเร็จลุลวงไปได บทบาทและ
ความรับผิดชอบขององคกรสูงสุดในที่น้ีคือ “สภามหาวิทยาลัย” มีความสําคัญตอความเจริญของสถาบัน และ
ผลผลิตท่ีดี....” 

กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาวฯ ยังไดกําหนดแนวทางการพัฒนาธรรมาภิบาล และการบริหารจัดการ
อุดมศึกษา โดยการจัดตั้งองคกรหรือกลไกพัฒนาผูกํากับนโยบาย และผูบริหาร ในลักษณะเดียวกับสมาคมสงเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors : IOD) เพ่ือทําหนาท่ีพัฒนาผูบริหารตั้งแตกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย ไปจนถึงผูบริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัย โดยดําเนินการจัดฝกอบรม ใหความรู จัดเยี่ยมชม สราง
เครือขายเวทีแลกเปลี่ยนความคิด และสนับสนุนการสรางองคกร และนวัตกรรมการบริหารนโยบายและการจัดการ 

“สถาบันธรรมาภิบาลมหาวิทยาลัย” ไดจัดตั้งขึ้นภายใตสถาบันคลังสมองของชาติ มูลนิธิสงเสริม
ทบวงมหาวิทยาลัย    เพ่ือเปนองคกรพัฒนาธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการอุดมศึกษาตามแนวทางที่กําหนดไวใน
กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2551-2565) สถาบันฯ จึงไดจัดหลักสูตร “ธรรมาภิบาลเพ่ือ
การพัฒนาอุดมศึกษา” (University Governance Program : UGP) สําหรับกรรมการสภามหาวิทยาลัยขึ้น 
เพ่ือใหกรรมการสภามหาวิทยาลัยไดมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นรวมกันเกี่ยวกับการทําหนาท่ีการกํากับดูแล
มหาวิทยาลัยอยางมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการที่ดี ตลอดจนไดแลกเปลี่ยนเรียนรู
ประสบการณ สรางเครือขายความรวมมือ และความเขาใจอันดีระหวางกัน 

2. วัตถุประสงค 
1) เพ่ือเสริมสรางความรูความเขาใจรวมกัน เกีย่วกับบทบาทและหนาท่ีของกรรมการสภา

มหาวิทยาลัย ภายใตนโยบายและปรัชญาอุดมศึกษา และประเด็นทาทายอุดมศึกษาในปจจุบัน 
2) เพ่ือสงเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ และความคิดเห็นในเรื่องตางๆ เกี่ยวกับบทบาทของสภา

มหาวิทยาลัยในการกาํกับดูแลการบริหารเงนิและทรัพยสิน การเปดหลกัสตูร และการบรหิารงาน
บุคคล ตลอดจนผลักดันความคิดเหลาน้ันใหบังเกิดผล 

3) เพ่ือสงเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ และความคดิเห็นในเรื่องเกี่ยวกับการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงในมหาวิทยาลยั  

4) เพ่ือเสริมสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับอํานาจหนาท่ีของสภามหาวิทยาลัยในการออกกฎ 
ระเบียบ ประกาศ ขอบังคับตางๆ (คําสั่งทางปกครอง)  

5) เพ่ือเสริมสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับประเด็นขอพิพาทเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยในศาลปกครอง 
6) เพ่ือเสริมสรางความรวมมือ และสรางเครือขายของผูดํารงตําแหนงกรรมการสภามหาวทิยาลัยเพื่อ

ประโยชนในการพัฒนาการอุดมศึกษาของประเทศ 
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3. ผูรับผิดชอบ  สถาบันธรรมาภิบาลมหาวิทยาลยั ภายใตสถาบันคลงัสมองของชาติ มูลนิธิสงเสรมิทบวงมหาวิทยาลัย 
 

4. ผูเขารวมหลักสูตร  จํานวนรวม 30 ทาน  โดยมีคุณสมบัติดังน้ี 
1) เปนนายกสภามหาวิทยาลัย 
2) เปนอุปนายกสภามหาวิทยาลัย 
3) เปนกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ   
4) เปนกรรมการสภามหาวิทยาลัย (กรรมการสภา 

มหาวิทยาลัยซึ่งเลือกตั้งจากผูบริหารระดับคณบดีหรือเทียบเทา  กรรมการสภามหาวิทยาลัยซึ่งเลือก
จากผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยท่ีมิใชคณาจารยประจํา กรรมการสภามหาวิทยาลัยซึ่งเลือกตั้งจาก
คณาจารยประจํา หัวหนาสวนงานหรือเทียบเทา) 

5) เปนผูดํารงตําแหนงผูบริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัย  
(อธิการบดี รองอธิการบดี ผูชวยอธิการบดี คณบดี หรือตําแหนงอ่ืนๆ ท่ีเทียบเทา) 

6) เปนประธานสภาคณาจารย 
7) เปนนายกสมาคมศิษยเกามหาวิทยาลัย 
8) เปนเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ผูชวยเลขานุการสภา 

มหาวิทยาลัยเปนผูมีประสบการณหรือมีความสนใจดานอุดมศึกษา ดํารงตําแหนงหรือเคยดํารง
ตําแหนงกรรมการของรัฐวิสาหกิจองคกรมหาชน หรือบริษัทมหาชนจํากัด 

 

5. วิทยากร 
วิทยากรเปนผูทรงคุณวุฒิท่ีมีความรู  ความเชี่ยวชาญ และประสบการณสงูท้ังจากภาครฐัและเอกชนที่มี

ความรู และความเขาใจในบรบิทอุดมศึกษาเปนอยางดียิ่ง  
 

6. ระยะเวลา สถานที่การศึกษาอบรม และเกณฑการสําเร็จการศึกษา   
การเขารับการอบรมในหลักสูตรน้ี ใชเวลาท้ังสิ้น 32 ชั่วโมง (5 วัน) ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส  ถนนพญาไท 

กรุงเทพฯ  
ในการเขารวมในหลักสูตรน้ี ผูเขารวมหลักสูตรจะตองเขาหลักสูตรครบเต็มเวลาของการอบรมในหลักสูตร

ท้ังหมด ท้ังน้ี การเขารวมหลักสูตรเต็มเวลาของการอบรมในหลักสูตรท้ังหมดเปนหลักเกณฑสําคัญในการพิจารณา
การสําเร็จหลักสูตรและการไดรับเกียรติบัตรหลักสูตร 
 

7. คาลงทะเบียน 35,000 บาท ตอ 1 ทาน 
 

8. เนื้อหาหลักสูตร   
 

ในป 2559 หลักสูตรฯ UGP รุนที่ 22 มีการปรับเน้ือหาใหกระชับมากขึ้น  โดยนําการเทียบระดับบริหารและการ

จัดการมหาวิทยาลัย (Benchmarking of  University Governance) จากการประชุม OECD (Organization for 

Economic Co-operation and Development) มาใชประโยชน เน่ืองมาจาก Benchmarking University 

Governance เปนเครื่องมือสําคัญเพื่อตรวจสอบ ติดตาม และประเมินของระบบธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ

มหาวิทยาลัย และไดรับความรวมมือจาก World bank กับมหาวิทยาลัย 41 แหง ในหลายๆ ประเทศ  ซึ่งเปนการ
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9. ประโยชนท่ีผูเขารวมหลักสูตรจะไดรับ 
 

1) มีความรูความเขาใจในบทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบในฐานะกรรมการสภามหาวิทยาลัยตาม
หลักการธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยท่ีดี   และแนวทางในการกาํกับดูแล
อุดมศึกษาที่ดีในประเด็นเฉพาะตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับภารกิจหลักของมหาวทิยาลัยมากยิง่ขึ้น 
โดยเฉพาะการเงินและทรัพยสิน การเปดหลกัสูตรใหม และการบริหารงานบุคคล ซึง่จะสงผลดีตอ
การกาํกับดูแลมหาวิทยาลัยอยางมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 

2) มีความรูความเขาใจในอํานาจหนาท่ีของสภามหาวิทยาลัยในการออกกฎ ระเบยีบ ขอบังคับ และ
ประกาศตางๆ ของมหาวิทยาลัย (คําสั่งทางปกครองของสภามหาวิทยาลยั) มากยิ่งขึ้น เพ่ือ
ประโยชนในการกํากบัดูแลมหาวิทยาลยัอยางมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 

3) มีความรูความเขาใจในประเด็นขอพิพาทท่ีเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยในศาลปกครอง และบทบาทของ
ศาลปกครองในการวินิจฉัยขอพิพาทเกี่ยวกบัมหาวิทยาลยัมากยิ่งขึ้น 

4) มีโอกาสในการแลกเปลี่ยนประสบการณ ความคิดเห็น ในเรื่องการจรรยาบรรณของกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย ผลประโยชนทับซอน และประเด็นทาทายตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับการกํากับดูแล
มหาวิทยาลัยในบริบทปจจุบนั 

5) มีโอกาสในการสรางความสัมพันธและเครือขายระหวางกรรมการสภามหาวิทยาลยัของประเทศไทย 
อันจะเปนประโยชนตอการพฒันาอุดมศึกษาไทยตอไปในอนาคต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


