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น�ยกสภ�มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏพระนคร
สถาบันคลังสมองของชาติ	ได้รับความกรุณาจาก

ท่านมีชัย	ฤชุพันธุ์	ในการเข้าสัมภาษณ์
เมื่อวันจันทร์ที่	10	มกราคม	2554		เวลา	10.00	น.

ณ	สำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เทเวศร์	ถนนสามเสน	เขตดุสิต	กรุงเทพฯ

เกิดวันที่	2	กุมภาพันธ์	2481	สำาเร็จการศึกษานิติศาสตรบัณฑิต	จากคณะนิติศาสตร์	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	หลังสำาเร็จ 

การศึกษาได้รับทุนรัฐบาลไทย	จบการศึกษาปริญญาโท	ด้านกฎหมายเปรียบเทียบ	จาก	Southern	Methodist	University 

สหรัฐอเมริกา	และดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ด้านกฎหมาย	จากมหาวิทยาลัยอดัมสัน	สาธารณรัฐฟิลิปปินส์		หลังจากนั้น	 

นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	 จาก	 3	 มหาวิทยาลัย	 คือ	 มหาวิทยาลัยศรีปทุม	 มหาวิทยาลัยรามคำาแหง	 และ 

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	(พ.ศ.	2520	-	2522)

รัฐมนตรีประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี	(พ.ศ.	2523	–	2533)

สมาชิกวุฒิสภา		(พ.ศ.	2526	–	2532)

สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	(พ.ศ.	2532	-	2534)

รองนายกรัฐมนตรี	(พ.ศ.	2534	-	2535)	

ประธานวุฒิสภา	(พ.ศ.	2535	-	2543	)	

ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	(พ.ศ.	2549	-	2551	)

ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติบัญชีรายชื่อ	(พ.ศ.	2549	-	2551	)

ประธานกรรมการร่างกฎหมาย	คณะ	๑	สำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา	–	ปัจจุบัน

นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร	วาระปี	2551	–	ปัจจุบัน

ราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์		พ.ศ.	2549	–	ปัจจุบัน

น�ยมีชัย ฤชุพันธุ์	 ได้รับรางวัลเกียรติคุณมากมาย	อาทิ	 รางวัลสังข์เงิน	นักเรียนเก่าดีเด่น	ของ	Southern	Methodist 

University	 นักเรียนเก่าดีเด่น	 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	 นักเรียนทุนรัฐบาลดีเด่น	 และได้รับพระราชทานคร่ืองราชอิสริยาภรณ์	 

ช้ันมหาปรมาภรณ์ช้างเผือก	(ม.ป.ช.)	ช้ันมหาวชิรมงกุฎ	(ม.ว.ม.)	ช้ันทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ	(ท.จ.ว.)	ช้ันปฐมดิเรกคุณาภรณ์	(ป.ภ.) 

ปัจจุบัน	น�ยมีชัย ฤชุพันธุ์		ดำารงตำาแหน่ง	นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

แนะนำ�น�ยกสภ�มห�วิทย�ลัย

ท่�นมีชัย ฤชุพันธุ์

ประวัติ

ประวัติก�รทำ�ง�นที่สำ�คัญ ได้แก่
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“ ผมคิดว่าสภามหาวิทยาลัยมี 2 ฐานะ ฐานะที่หนึ่งคือ ผู้กำ�กับดูแล และ 
ปฏิบัติตามกฎหมายที่มาจัดตั้งองค์กรขึ้นมากับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ 
การศึกษา อีกฐานะหนึ่งคือ ผู้สร้างกฎกติกา คือ ในฐานะที่เป็นผู้กำากับ 

จะต้องสร้างกฎกติกาขึ้นมาเพื่อใช้บริหารในมหาวิทยาลัย ”

บทสัมภ�ษณ์ >>

บทบาทของสภามหาวิทยาลัยในการปฏิรูปมหาวิทยาลัย

ท่านมีชัย ฤชุพันธุ์

1.

 “...สภ�มห�วิทย�ลัยเป็นผู้กำ�หนดนโยบ�ย

มห�วิทย�ลัยจริงหรือ?	 เพราะมหาวิทยาลัยก่อต้ังมาก่อน 

ที่กรรมการสภาฯ	จะเข้ามาทำาหน้าที่การจะแก้ไขหรือเปลี่ยน

ทิศทางของนโยบายที ่มีอยู ่ไม่ใช่จะทำาได้ง่ายๆ	 ภายใน 

ชั่ววาระหนึ่งๆ	ของสภาแต่ละชุด		นอกจากนี้	กรรมการสภา

มหาวิทยาลัยยังมีข้อมูล	ความรู้	หรือเครื่องมือใดๆ	ไม่เพียงพอ	 

ที่จะนำามาใช้ในการกำาหนดนโยบายได้ในเวลาอันรวดเร็ว	 

ดังนั้น	 เป้าหมายของมหาวิทยาลัยจะถูกกำาหนดในเบื้องต้น

โดยอธิการบดี	 หากสภามหาวิทยาลัยไปกำาหนดนโยบาย

อีกอย่างหนึ่งที่ไม่สอดคล้องกับของอธิการบดี	 จะทำาให้เกิด 

ปัญหามาก		ดังนั้น		สภ�มห�วิทย�ลัยต้องทำ�ให้นโยบ�ย 

ของอธิก�รบดี และ  ของสภ�มห�วิทย�ลัยหลอมรวม 

เป็นเนื้อเดียวกัน	 	 และต้องเปิดใจยอมรับว่า	 “กรรมการ

สภามหาวิทยาลัย”	 และ	 “ผู้บริหารมหาวิทยาลัย”	 เป็น

องคาพยพเดียวกัน	แต่ทำาหน้าที่ต่างกัน

	 สำาหรับบทบาทของสภามหาวิทยาลัยในการปฏิรูป 

มหาวิทยาลัยนั ้น	ผมคิดว่า	สภามหาวิทยาลัยมี	2	ฐานะ 

ฐานะที่หนึ่งคือ	 ผู้กำ�กับดูแล และปฏิบัติต�มกฎหม�ยที่ม� 

จัดต้ังองค์กรข้ึนม�กับกฎหม�ยท่ีมันเก่ียวข้องกับก�รศึกษ�  

อีกฐานะหนึ่งคือ	ผู้สร้�งกฎกติก� คือ ในฐ�นะที่เป็นผู้กำ�กับ 

จะต้องสร้�งกฎกติก�ขึ้นม�เพ่ือใช้บริห�รในมห�วิทย�ลัย     

เพราะฉะนั้นความรอบรู้ของกรรมการสภามหาวิทยาลัยใน

ด้านต่างๆ	จึงเป็นเรื่องสำาคัญและจำาเป็น	เพราะว่าถ้าไม่รอบรู้ 

ว่าขอบเขต		อำานาจ		ในการสร้างกติกามีมากน้อยเพียงไร	 

ในกรณีท่ีไม่มีระเบียบหรือกติกา	ก็ไปลอกกติกาของสถาบันอื่น 

มาใช้	และบางคร้ังกติกาท่ีเอามาใช้น้ัน	ไม่เหมาะสม	ไม่สะดวกใจ 

อึดอัดใจ	เพราะทำาให้การบริหารงานไม่คล่องตัว		

	 ที่ผ่านมาหลายมหาวิทยาลัยพยายามดิ้นรนที่จะ 

ออกนอกระบบ	 โดยหวังว่าอาจจะเกิดความคล่องตัวได้	 

แต่ในที่สุดเมื่อปลดโซ่ตรวนของคนอื่นออกแล้ว	 ก็เอาโซ่ตรวน 

ของตนท่ีสร้างข้ึนใหม่ใส่เข้าไปแทนท่ี	 เพราะฉะน้ันความคล่องตัว 

ที่คิดว่าจะเกิดผลดี	 กลับไม่เกิด	 สิ่งเหล่านี้ยังไม่มีหน่วยงานใด 

เข้าไปศึกษาอย่างแท้จริง	 ว่าทำาเช่นไรถึงจะมีหลักธรรมมาภิบาล 

ที่ไม่เป็นโซ่รัดตนเอง	และต้องศึกษาทั้งระบบ		

จุดเริ่มต้นดำาเนินการ2.

	 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครได้ออกระเบียบ 

บางเรื่องเป็นตัวอย่าง	 และหวังว่าคนที่ศึกษาจะสามารถคิด 

นอกกรอบได้	ไม่ไปตีกรอบตาม	Blank	Check		เช่น	ให้เริ่มต้น 

จาก	

	 1)	ทุกวันนี้คุณทำาอย่างไร		

	 2)	คุณรู้สึกอึดอัดอย่างไร		

	 3)	คุณอยากทำาอย่างไร		

	 และนำาสามตัวนั้นมาพิจารณา	 พบว่า	 อันดับแรกที่ 

ควรทำาคือ	 การตัดข้อท่ีหน่ึงออก	 เพราะทุกวันน้ีทำาตามกฎของ 

กระทรวงการคลัง	 	 ซึ่งมีไว้ให้สำาหรับคนทุกระบบ	 คนทุก 

องคาพยพได้ดำาเนินการ	 และในที่สุดมันไม่เหมาะกับใครเลย 

ซักคนหน่ึง		มันพอกล่อมแกล้มได้สำาหรับทุกคน	แต่ว่าไม่เหมาะสม 

กับใครเลย	 	 ที่นี้เมื่อสถาบันการศึกษามีอำานาจออกกฎของ 

ตัวเองได้แล้ว		ทำาไมไม่ออก!!!	

	 แท้ที่จริงๆ	แล้ว	บทบาทของสภามหาวิทยาลัยในการ 

ออกกฎระเบียบบางเรื่องควรให้ความสำาคัญ	 โดยเฉพาะ

สำาหรับผู้ที ่ดำารงตำาแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย	 เช่น	

ระเบียบเรื่องจริยธรรมบางหน่วยงานทำาการลอกเลียนแบบ



ของหน่วยงานอื่น	บางคำาพูดเช่น	ต่อตนเอง	ต่อผู้อื่น	สิ่งเหล่านี้ 

เป็นรูปธรรม	 นำามาใช้จริงก็ไม่ได้	 ก็ต้องลอก	 เพราะคนเขียน 

ไม่ได้อยู่ในแวดวงน้ี		หรือแม้แต่เร่ืองการประเมินสภามหาวิทยาลัย
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ระมัดระวังจะไปแย่งอำานาจอธิการบดี		ถ้านำาบุคคลภายนอก 

มาทำาหน้าที่	 อาจจะไม่เหมาะสม	 เพราะอาจจะไม่มีเวลา	 

หรือนำาคนภายในองค์กรที่มีเวลาทำาหน้าที่	 อาจจะไปแย่ง 

อำานาจอธิการบดี	 ถึงคนนอกก็อาจจะแย่งอำานาจอธิการบด	ี	 

ดังนั้น	 การแก้ไขปัญหาที่ดี	 คือการเขียน	 job	 description	

ของกรรมการบริหาร		ซึ่งต้องเขียนรายละเอียดที่ชัดเจน		

	 ดังเช่นที่มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครพยายาม 

ดำาเนินการคือ	 การจัดตั้งคณะกรรมการกลุ่มย่อยในแต่ละ 

ด้านที่สำาคัญ	 แต่ว่าเมื่อเราระวังไม่ให้เค้าเข้าไปก้าวก่าย 

การบริหารมัน	 ก็เลยทำาให้เค้าจะห่างออกมาพอสมควร		 

ก็ยังไม่สัมฤทธ์ิผล		แต่มันก็กระชับมาอีกนิดนึง			มีคนคอยดูให้	 

ช่วยกระตุ้นให้	 	 มันมีองค์กรในมหาวิทยาลัยที่มันต้องมี 

แต่มีแล้วไม่เกิดประโยชน์เท่าที่ควร	ก็คือกรรมการบริหาร 

มหาวิทยาลัยท่ีเอาทุกคณะมาเข้าเรียกท่ีประชุมผู้บริหารภายใน		 

ซึ่งผมสังเกตดูแล้วมันไม่เวิร์คเท่าไหร่	ถ้าข้างในเรียบร้อยกันดี 

มันก็ขึ้นอยู่ว่าอธิการบดีจะเอายังไง	 ถ้าข้างในไม่เรียบร้อย		 

ก็จะทะเลาะเบาะแว้งกัน	 หรือกรรมการประจำาคณะ	 ก็ไม่

ค่อยเวิร์ค	 จะเรียกว่าไม่ได้ประชุมกันเลย	 อันนั้นอาจจะต้อง

ไปกำาหนดขอบเขตอำานาจเสียใหม่ว่า	 	 อะไรที่ต้องนำาเข้าใน 

ขอบเขตอย่างไร		

	 ดั่งที่สถาบันคลังสมองของชาติได้จัดอบรมหลักสูตร 

ธรรมาภิบาลก็เป็นวิธีหน่ึงท่ีเป็นเร่ืองหน่ึงท่ีดี	 แต่อาจลงเฉพาะ 

รายบุคคล	 ซึ่งบางครั้งเมื่อจบการอบรมแล้ว	 ก็ไม่ได้ม ี

การติดตามผลว่าได้นำาไปใช้ประโยชน์พัฒนาในมหาวิทยาลัย 

มากน้อยเพียงใด

 มันคือความท้าทาย!!	สำาหรับประเด็นที่สำาคัญ 

คือ	 ลักษณะของการเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย	 ซ่ึงเป็น	 

part	time	ของ	part	time	job		และข้ึนอยู่กับว่า	กรรมการ 

ท่านใดมีความใส่ใจท่ีจะลงมาช่วย	 มิฉะน้ันก็จะดูแต่ระเบียบวาระ 

การประชุม	แล้วก็วิจารณ์ไปตามที่มันปรากฏ	

	 ก า ร ที่ จ ะ ทำ า บรรลุวัต ถุประสงค์ใ ห้กรรมการ 

สภามหาวิทยาลัยมีความเข้มแข็งน้ัน		อาจจะต้องทำาโครงสร้าง 

มหาวิทยาลัย	 โดยเฉพาะกรรมการสภามหาวิทยาลัย	 เป็น	 

2	ส่วน	คือ	การมีกรรมการบริหาร		และการมีกรรมการนโยบาย	 

สำาหรับกรรมการบริหารนี้ต้องระมัดระวัง	 	 เพราะถ้าไม ่

การสร้างความเข้มแข็งของสภามหาวิทยาลัย3.

ธ
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กิจกรรมส่งเสริมธรรม�ภิบ�ล >> 

การสัมมนา
“ก�รปฎิรูปสภ�มห�วิทย�ลัย : บทบ�ทและภ�รกิจของ     
               เลข�นุก�รสภ�มห�วิทย�ลัย”

เมื่อวันอังคารที่	22	มีนาคม	2554		เวลา	9.00	–	16.30	น.	 
ณ	ห้องกมลทิพย์	3	โรงแรมสยามซิตี	ถนนศรีอยุธยา	กรุงเทพฯ		

 สถาบันคลังสมองของชาติ	 ภายใต้มูลนิธิส่งเสริม 

ทบวงมหาวิทยาลัย	 สำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา	 ได้

เล็งเห็นความสำาคัญของการนำาหลักธรรมาภิบาล	และการบริหาร

จัดการที่ดี	 มาเป็นพลังในการขับเคลื่อนการพัฒนามหาวิทยาลัย	

ตามที่กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว	15	ปี	ฉบับที่	2			(พ.ศ.	2551	–	 

2555)	กำาหนดไว้

	 สถาบันคลังสมองของชาติ	 ได้จัดการประชุมสัมมนาเร่ือง	 

“ก�รปฏิรูปสภ�มห�วิทย�ลัย : บทบ�ทและภ�รกิจของเลข�นุก�ร 

สภ�มห�วิทย�ลัย”	เม่ือวันท่ี	22	มีนาคม	2554	ณ	ห้องกมลทิพย์	3	

โรงแรมสยามซิตี	ถนนศรีอยุธยา	กรุงเทพฯ		เพื่อสร้างเสริมความรู้	 

ความเข้าใจในเร่ืองบทบาทและหน้าท่ีของเลขานุการสภา

มหาวิทยาลัย	ตลอดจน	เพ่ือแลกเปล่ียนประสบการณ์การทำาหน้าท่ี 

ของเลขานุการสภามหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ	 เพ่ือประโยชน์ 

ในการพัฒนาธรรมาภิบาลมหาวิทยาลัยต่อไป

1.	 เพ่ือสร้างเสริมความรู้และความเข้าใจในบทบาทและหน้าท่ีของ 

					เลขานุการสภามหาวิทยาลัย	

2.		เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการทำาหน้าที่ของ				

					เลขานุการสภามหาวิทยาลัยระหว่างมหาวิทยาลัย		

3.	 เพื่อเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายและ 

					กฎระเบียบต่างๆ	ที่เลขานุการสภามหาวิทยาลัยควรทราบ

4.	 เพื่อส่งเสริมความร่วมมือและสร้างเครือข่ายของเลขานุการ 

					สภามหาวิทยาลัยทั่วประเทศ

วัตถุประสงค์

 ก�รประชุมนี้	มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น	130	คน	โดยสรุป

สาระสำาคัญดังนี้

ก�รปฏิรูปสภ�มห�วิทย�ลัย : บทบ�ทและภ�รกิจที่
สำ�คัญของเลข�นุก�รสภ�มห�วิทย�ลัย
 โดย	ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้�น			นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

สุรนารี		มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช		มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์		

และมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

	 “ปัจจัยสำาคัญที่สุดคือ	 ความร่วมมือร่วมใจของทุกฝ่ายใน

มหาวิทยาลัย	 รวมทั้งบทบาทและภารกิจที่สำาคัญของเลขานุการ

สภามหาวิทยาลัย	ซ่ึงเป็นปัจจัยส่งเสริมความสำาเร็จของประสิทธิผล

การทำาหน้าท่ีของสภามหาวิทยาลัย

	 และการท่ีจะปฏิรูปมหาวิทยาลัยให้บรรลุความเป็นเลิศ	

จำาเป็นต้องมีการปฏิรูปสภามหาวิทยาลัยให้มีความเป็นอิสระ	คล่องตัว	 

มีเสรีภาพทางวิชาการ	 มีประสิทธิภาพและมีความสัมพันธ์ใน 

การทำางานกับอธิการบดีและผู้บริหารระดับสูงดีย่ิงข้ึนโดยมุ่งหวัง

ที่จะสร้างความเข้มแข็ง	 (STRONG	 EXECUTIVE)	 ให้กับสภา

มหาวิทยาลัยและอธิการบดี		ท้ังน้ีการนำาหลักธรรมาภิบาลมาบริหาร 

มหาวิทยาลัยต้องคำานึงถึง	Self	Governance	หลักอัตตาภิบาล	3	

ประการ	คือ	1)	อิสระ	2)	เสรีภาพทางวิชาการ	3)	มีความรับผิดชอบ

ต่อสังคม	เป็นสำาคัญ

	 การบริหารในรูป	 “องค์คณะบุคคล”	 ต้องอาศัย 

การทำางานเป็นทีม	 การดำาเนินการจะมีคุณภาพ	 ประสิทธิภาพและ

ก่อให้เกิดประสิทธิผลเพียงใดข้ึนอยู่กับกรรมการทุกคน	 องค์กรท่ีต้อง 
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อาศัยการวินิจฉัยส่ังการโดยมติของท่ีประชุม	เช่น	สภามหาวิทยาลัย	

จำาเป็นต้องมีหน่วยเลขานุการกิจท่ีเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ	

โดยท่ีกรรมการสภาฯ	มิใช่บุคลากรประจำาของมหาวิทยาลัย	ย่ิงต้อง

อาศัยหน่วยเลขานุการกิจท่ีมีความสามารถสูง	 พร้อมท่ีจะสนับสนุน

การทำางานของสภาอย่างเต็มท่ี	เลข�นุก�รของสภ�ฯ		จึงเป็น 

ผู้บริหารท่ีมีความสำาคัญย่ิงต่อสภาฯ	 และฝ่ายบริหารของมหาวิทยาลัย	 

ถือได้ว่าเป็นผู้เช่ือมโยงการกำากับ	 (GOVERNANCE)	 ซ่ึงเป็นหน้าท่ี

ของสภาฯ	 และการจัดการ	 (MANAGEMENT)	 ซ่ึงเป็นหน้าท่ีของ

ฝ่ายบริหารให้มีความสัมพันธ์	 สอดคล้องสนองตอบต่อนโยบายของ

มหาวิทยาลัย”

ก�รทำ�หน้�ท่ีของเลข�นุก�รสภ�มห�วิทย�ลัยอย่�งมี 
ประสิทธิภ�พ
ดำาเนินรายการโดย		

ศ�สตร�ภิช�นไกรฤทธิ์ บุณยเกียรต ิ	กรรมการประกันคุณภาพ 

การศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา																																

ผู้ร่วมอภิปราย

รศ.ทพ.พ�สน์ศิริ นิส�ลักษณ์   เลขานุการสภามหาวิทยาลัยมหิดล

รศ.ดร.สุรสีห์ วัฒนวิกย์กิจ		เลขานุการสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ผศ.ดร.เอมอร ทัศนศร เลขานุการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

	 “บทบ�ทหลัก	 หน้าท่ีหลักของเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

และทีมงานคือ	 ทำางานด้านธุรการท้ังหมดของสภาฯ	 เพ่ือให้การ

ดำาเนินงานของสภาฯ	 ซึ่งเป็นองค์กรสูงสุดของมหาวิทยาลัย	

ในการกำากับดูแลการดำาเนินงานของฝ่ายบริหารเป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพสูงสุด	 รวมถึง สนับสนุนง�นของสภ�มห�วิทย�ลัย 

รวมถึง ง�นสนับสนุน คณะกรรมก�รติดต�มตรวจสอบ และ

ประเมินผล ก�รดำ�เนินง�นของมห�วิทย�ลัย (Audit Committee)

 ลักษณะและคุณสมบัติของเลข�นุก�รสภ�ฯ และทีมง�น  

เพ่ือให้ก�รทำ�ง�นมีประสิทธิภ�พ	ควรมีองค์ประกอบดังน้ี

1.	แม่นยำาในระเบียบ	และข้อบังคับต่างๆ	ของมหาวิทยาลัย

2.	มีความรู้ในเชิงลึก	เก่ียวกับมหาวิทยาลัย	และศาสตร์ท่ีเก่ียวข้อง		

				(ทักษะการฟัง/การสรุปความ/การเขียน/การนำาเสนอ)

3.	มีความรู้	/	ประสบการณ์	ที่เกี ่ยวข้องกับภารกิจหลักของ

				มหาวิทยาลัย	รวมถึง	รู้จักบทบาทหน้าท่ีของตน

4.	สามารถทำาให้สำานักงานสภาฯ	เป็นแหล่งรวบรวม	และให้ข้อมูล

					ท่ีเก่ียวข้อง	แก่กรรมการสภาฯ	ผู้บริหาร	คณาจารย์	และพนักงาน

5.	ละเอียด	รอบคอบ	ม่ันใจในความถูกต้องของข้อมูลอย่างมีระบบ

6.	ทำางานเชิงรุก		รวดเร็ว	และ	ทันต่อเหตุการณ์

7.	 เตรียมข้อมูลประชุมให้พร้อมอยู่เสมอ	 โดยเฉพาะในเรื่องเชิง 

				นโยบาย

8.	 มีจริยธรรมและจรรยาบรรณ	 เช่น	 เก็บรักษาความลับได้ดีเย่ียม	

และเปิดเผยข้อมูลทันทีท่ีเปิดเผยได้

9.	 ประสานงานและประสานสัมพันธภาพอันดีกับกรรมการสภาฯ	 

กรรมการท่ีสภาฯ	แต่งต้ัง	 กับบุคคลภายนอก	และกับบุคลากรของ

มหาวิทยาลัยทุกระดับ

10.	ไม่มีอคติในการทำางาน	และเต็มใจทำางานบริการ

 แนวท�งก�รประเมินก�รทำ�ง�นสภ�มห�วิทย�ลัย และ

ประเมินกรรมก�รสภ�มห�วิทย�ลัย	ของมหาวิทยาลัยท้ังสามแห่ง	

อาจสรุปได้ดังน้ี

 มห�วิทย�ลัยวลัยลักษณ์			มีการประเมินตนเอง	โดยสภา

มหาวิทยาลัยมอบหมาย	Audit	Committee	เสนอ	(ร่าง)	กรอบ 

การประเมิน	เพ่ือพิจารณาในท่ีประชุม

 มห�วิทย�ลัยมหิดล	ทำา	2	ส่วน	ประกอบด้วย

	 	 ประเมินสภาโดยระบบประเมินตนเอง		:	ประกอบ 

ด้วย	3	ส่วน	คือ	ประเมินตนเอง	ประเมินสภาในภาพรวม	ประเมิน

สำานักงานสภามหาวิทยาลัย

	 	 ประเมินอธิการบดี	 :	 ตัวแทนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ท้ังภายใน	 (สภาฯ	 ผู้บริหาร	 บุคลากร)	 และภายนอกมหาวิทยาลัย	

(ศิษย์เก่า	 นักวิจัยภายนอก	 ผู้ใช้บริการ	 องค์กรของรัฐ	 สถาน

ประกอบการผู้ใช้บัณฑิต)	 โดยการประเมินในลักษณะภาพรวมผล

การดำาเนินงานในมหาวิทยาลัย

 มห�วิทย�ลัยเทคโนโลยีสุรน�รี	 แนวคิดของที่ประชุม	

Retreat	 สภาฯ	 ควรมองตนเองในการทำางาน	 โดยการสร้างระบบ

ประเมินโดย	Audit	Committee		ปัจจุบันได้พัฒนา	2	ระบบ	โดย

ใช้เคร่ืองมือเป็นแบบสอบถาม	(ดำาเนินการ	1	คร้ัง/	2	ปี)

	 	 ระบบประเมินตนเอง	:	นายกสภาและกรรมการ

สภา	โดยตนเองและผู้สังเกตการเป็นผู้ประเมิน

	 	 ประเมินโดยบุคคลภายนอก	(เป็นตัวช้ีวัด	สกอ.)	

โดยเลือกบุคคลท่ีเป็นท่ียอมรับและเช่ือถือได้	 และไม่มีผลประโยชน์

ทับซ้อนจากผลการประเมินเป็นผู้ประเมิน
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ข้อพิพ�ทเกี่ยวกับมห�วิทย�ลัยที่เลข�นุก�รสภ�ฯ  
ควรทร�บ : เรียนรู้จ�กกรณีศึกษ�
 	 โดย	 คุณสร�วุธ เบญจกุล  

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลัมหาสารคาม/	

รองเลขาธิการ	สำานักงานศาลยุติธรรม

 คว�มรับผิดท�งแพ่ง	 ได้กล่าวถึงเร่ืองของ	 เจตนา	 จงใจ	

ประมาทเลินเล่อ	และตัวอย่างความประมาทเลินเล่อ

 ลักษณะคดีท�งปกครอง		โดยพิจารณาจากคู่กรณี

ข้อพิพาทท่ีเกิดข้ึนระหว่างคู่กรณีท่ีเป็น		หน่วยงานทางปกครองหรือ

เจ้าหน้าท่ีของรัฐฝ่ายหน่ึงกับเอกชนอีกฝ่ายหน่ึง

 ตัวอย่�ง คดีพิพ�ทเก่ียวกับสัญญ�ท�งปกครอง	เช่น

	 	 	 ข้อพิพาทตามสัญญาลาศึกษาต่อ	 ซ่ึงมีวัตถุประสงค์ 

แห่งสัญญาให้กลับมารับราชการตามระยะเวลาท่ีกำาหนดในสัญญา

	 	 	 	 ข้อพิพาทจากการทำางานไม่แล้วเสร็จตามระยะเวลา 

ท่ีกำาหนดไว้ในสัญญาระหว่างเอกชนกับหน่วยงานทางปกครอง	

อาทิ	สัญญาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน

 กรณีศึกษ�ท่ีน่�สนใจ	 เช่น	 การสอบเข้ารับราชการใน

ตำาแหน่งครู			การคัดเลือกให้เป็นผู้มีสิทธิเสนอผลงาน		เพ่ือประเมิน

เล่ือนระดับ	ผู้ใต้บังคับบัญชา...ทุจริต	ทุนการศึกษา”

กฎหม�ยท่ีเลข�นุก�รสภ�มห�วิทย�ลัยควรทร�บ
	 โดย	คุณพงศ์เทพ เทพก�ญจน� 

																		นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์

	 “	เน่ืองจากการใช้กฎหมายน้ันมีความเส่ียง	ดังน้ันโดยเฉพาะ 

อย่างย่ิงสภามหาวิทยาลัยควรมีความระมัดระวังในการปฏิบัติต่างๆ	

ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย	 	 และฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

ซึ่งเป็นผู้สนับสนุนข้อมูลต่างๆ	 ให้กับกรรมการสภามหาวิทยาลัย	 

ควรให้ความสำาคัญกับการรวมทั้งรวบรวมกฎหมาย	 ระเบียบ

หนังสือเวียน	 มติคณะกรรมการต่างๆ	 ที่เกี่ยวข้องเสนอต่อสภา

มหาวิทยาลัยได้รับทราบและยึดเป็นแนวปฏิบัติต่อไป

	 การพิจารณากฎหมายในอันดับแรกน้ัน	 ให้พิจารณาตาม	

“ลำ�ดับศักด์ิของกฎหม�ย”		ซ่ึงสามารถเรียงตามลำาดับ	ได้ดังน้ี

	 อันดับที่	1	:		รัฐธรรมนูญ

	 อันดับที่	2	:		พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญ	/	

	 	 					พระราชบัญญัติ	/	พระราชกำาหนด

	 อันดับที่	3		:	พระราชกฤษฎีกา

	 อันดับที่	4		:	กฎกระทรวง

	 อันดับที่	5		:	ประกาศ	ระเบียบ	ข้อบังคับ	ข้อกำาหนด

	 อันดับที่	6		:	ข้อบัญญัติท้องถิ่น

	 อันดับที่สุดท้าย		:	พระบรมราชโองการในสมัย

สมบูรณาญาสิทธิราช	ประกาศคณะต่างฯ	ข้ึนอยู่กับเน้ือหาว่าเทียบ

ได้กับกฎหมายใด

หลักก�รเก่ียวกับลำ�ดับศักด์ิของกฎหม�ย

	 1.	กฎหมายที่มีศักดิ์ตำ่ากว่าจะออกได้โดยอาศัยอำานาจ

ตามหน้าท่ีกฎหมายศักด์ิสูงกว่าให้ไว้	เช่น	ระเบียบหรือข้อบังคับของ

มหาวิทยาลัยโดยการพิจารณาของสภามหาวิทยาลัย	ต้องมีท่ีมาจาก 

กฎหมายท่ีมีศักด์ิสูงกว่าให้อำานาจ

	 2.	 กฎหมายท่ีมีศักด์ิตำา่กว่าจะมีขอบเขตเกินกว่ากฎหมาย

ศักด์ิสูงกว่าไม่ได้	

	 3.	 หากบทบัญญัติของกฎหมายขัดแย้งกัน	 ต้องใช้กฎหมาย 

ท่ีมีศักด์ิสูงกว่าบังคับ	 ไม่ว่ากฎหมายท่ีมีศักด์ิสูงกว่าน้ันจะออกก่อน

หรือหลังกฎหมายศักด์ิตำา่กว่า	

	 และสิ่งสำาคัญอีกประการหนึ่ง	 คือ	 ประเด็นถ้อยคำาใน

กฎหมาย	 ต้องเขียนหลักการ	 (กฎ	 ระเบียบ	 ข้อบังคับ)	 ให้ชัดเจน

โดยฝ่ายกฎหมายของมหาวิทยาลัย		และควรพิจารณาให้คำานิยาม

เพ่ืออธิบายความชัดเจนของประเด็นท่ีเก่ียวข้อง”

อำ�น�จหน้�ที่และคว�มรับผิดชอบของสภ�มห�วิทย�ลัย(1)

ธ
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	 รายงานบริหารฉบับนี้	 จัดทำาขึ้นโดยอาศัยข้อเขียนของ	

Freedman	และ	Hamalin	ซ่ึงสมาคม	Association	of	Governing	 

Boards	of	Universities	and	Colleges	จัดพิมพ์เผยแพร่ได้จัด

เสนอเป็น	2	ส่วน	ได้แก่	

	 (1)	ประมวลสาระที่สรุปได้จากข้อเขียนทั้งสอง	และ	

	 (2)	ข้อสังเกตเกี่ยวกับการบริหารมหาวิทยาลัยไทย

ประมวลส�ระและข้อสังเกต 

	 มหาวิทยาลัยของรัฐในสหรัฐอเมริกา	 และมหาวิทยาลัย

ของรัฐในประเทศไทย	 ใช้รูปแบบการบริหารโดยองค์คณะบุคคล	

ที่เรียกว่า	 Board	 of	 Regents	 หรือ	 Board	 of	 Trustee	 หรือ	

เรียกย่อๆ	 ว่า	 Governing	 Board	 ส่วนในประเทศไทย	 เรียกว่า	

สภามหาวิทยาลัย	หรือ	University	Council

	 1.	ในสหรัฐอเมริกา	องค์ประกอบส่วนใหญ่ประกอบด้วย	 

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ผู้ว่าการรัฐแต่งตั้งโดยคำาแนะนำาของ

วุฒิสภาแห่งรัฐ	 เป็นสภาบุคคลภายนอก	 (Lay	Board)	แต่ใน

ประเทศไทย	มีองค์ประกอบ	2-3	ส่วนในลักษณะ	Participatory	 

Lay	Board	ได้แก่	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ได้จากการ

สรรหาจำานวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการสภามหาวิทยาลัย

ทั้งหมด	 ซึ่งได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าแต่งตั้ง	 และกรรมการ

ภายในที่แต่ละกลุ่มเลือกมาตามจำานวนที่กำาหนด	และอาจมีผู้ทรง

คุณวุฒิสำาหรับบางแห่งจากภายนอกท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

ศึกษาธิการเสนอแต่งตั้งไม่เกิน	3	คน	

	 2.	 สภามหาวิทยาลัยเป็นองค์กรกำากับดูแลการดำาเนินงาน 

ของมหาวิทยาลัย	(Governing	Board)	โดยมี	อธิการบดีเป็น 

ผู้บริหารสูงสุด	 (Chief	 Executive)	 สภามหาวิทยาลัยรับผิดชอบ 

ด้าน	 Governance	 อธิการบดีรับผิดชอบด้าน	 Management	

ประเด็นนี้ตรงกันทั้งในสหรัฐและในประเทศไทย

	 3.		อำานาจหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยและอธิการบดี	

	 ด้าน	 Governance	 ซึ่งเป็นภารกิจสำาคัญของสภา

มหาวิทยาลัย	 เก่ียวข้องกับความรับผิดชอบในการให้ความเห็นชอบ 

พันธะกิจและเป้าหมายของการศึกษาของมหาวิทยาลัย	 นโยบาย

และกระบวนการ	 การแต่งตั้งตำาแหน่งสำาคัญ	 การตรวจสอบและ

ประเมินผลการปฏิบัติงาน	การสนับสนุนอธิการบดีและการกำากับ

โปรแกรมกิจกรรมและทรัพยากร

	 ด้าน	Management	ซึ่งเป็นภารกิจสำาคัญของอธิการบดี	

เกี่ยวข้องกับการทำาสัญญา	 ความรับผิดชอบบริหารจัดการให้ 

การปฏิบัติการมีประสิทธิภาพ	มหาวิทยาลัยสามารถบรรลุเป้าหมาย 

ภายใต้กรอบนโยบายของมหาวิทยาลัย	 การบริหารทรัพยากร

อย่างมีประสิทธิภาพสนับสนุน	 อย่างสร้างสรรค์	 เพื ่อให้

มหาวิทยาลัยบรรลุมาตรฐานด้านการสอน	การวิจัย	และการบริหาร 

ทางวิชาการ	ประเด็นน้ีตรงกันท้ังในสหรัฐอเมริกาและในประเทศไทย
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<< น�น�ส�ระเกี่ยวกับสภ�มห�วิทย�ลัย

อำ�น�จหน้�ที่และคว�มรับผิดชอบของสภ�มห�วิทย�ลัย(1)

ศ�สตร�จ�รย์ ดร.วิจิตร  ศรีสอ้�น
น�ยกสภ�มห�วิทย�ลัยเทคโนโลยีสุรน�รี มห�วิทย�ลัยวลัยลักษณ์
มห�วิทย�ลัยสุโขทัยธรรม�ธิร�ช และมห�วิทย�ลัยร�ชภัฎเทพสตรี

(1)	 บทความนี้	 ได้ลงพิมพ์ในรายงานการประชุมร่วมประจำาปี	 พ.ศ.	 2553	 จาก
สภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช	 สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี	 สภา
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	วันที่	13-14	พฤษภาคม	2553	โรงแรมโรสการ์เด้น	ริวเวอร์ไซด์	 
สวนสามพราน	อำาเภอสามพราน	จังหวัดนครปฐม
	 สถาบันคลังสมองของชาติ	 เห็นว่ามีสาระที่น่าสนใจ	 จึงได้ขอนุญาต	 
ศ.ดร.	วิจิตร	ศรีสอ้าน	นำามาลงพิมพ์ในจดหมายข่าวนี้
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ก�รกำ�กับดูแลสถ�บันก�รอุดมศึกษ�(2)

	 สำาหรับในประเทศไทย	 การประเมินอธิการบดีของ

มหาวิทยาลัยที่เป็นส่วนราชการ	 ประเมินโดยผู้บังคับบัญชาสูงสุด		 

ในระยะหลังมอบอำานาจให้นายกสภามหาวิทยาลัย	 ส่วนมหาวิทยาลัย 

ในกำากับของรัฐมักจะจัดให้มีการประเมินผลในรอบปี	 โดย	Audit	

Committee	และนายกสภามหาวิทยาลัย

	 7.	การปฐมนิเทศกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	 

(Orientation	 of	 Board	 Members)	 ในสหรัฐอเมริกา	

มหาวิทยาลัยของรัฐส่วนใหญ่จะจัดให้มีการปฐมนิเทศ	 กรรมการ

สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิอย่างต่อเนื่อง	 เพื่อให้กรรมการ

สภามหาวิทยาลัย	 ได้มีความรู้	 ความเข้าใจ	 และสามารถปฏิบัติ

หน้าที่ของกรรมการสภาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

	 สำาหรับในประเทศไทย	 ยังไม่มีการจัดปฐมนิเทศกรรมการ 

สภามหาวิทยาลัยในมหาวิทยาลัยของรัฐอย่างเป็นกิจจะลักษณะ	

จะมีทำาอยู่บ้างเป็นส่วนของการประชุม	 ในขณะนี้ได้เริ ่มจัด

ให้มีการประชุมประจำาปีในลักษณะ	 Retreat	 ดังเช่นท่ีมหาวิทยาลัย

สุโขทัยธรรมาธิราช	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีและมหาวิทยาลัย 

วลัยลักษณ์	ร่วมกันจัดขึ้นในครั้งนี้

	 ในส่วนของการระดมทุน	 (Fund	 Raising)	 แม้จะไม่ได้ 

กำาหนดให้เป็นหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยของรัฐโดยตรง	แต่สภา 

มหาวิทยาลัยก็มีบทบาทสำาคัญในการช่วยระดมทุน	 ในประเทศไทย	 

มหาวิทยาลัยของรัฐ	 แม้จะมีนโยบายให้ช่วยตัวเองให้มากขึ้น	 แต่

ก็ยังไม่ถึงขั้นที่ต้องมีการแข่งขันระดมทุนเท่ากับในสหรัฐ

	 4.	 การสนับสนุนอธิการบดี	 แม้สภามหาวิทยาลัยใน

สหรัฐอเมริกาจะมีบทบาทหลักในการแต่งตั้ง	 ถอดถอนและกำากับ

การทำางานของอธิการบดี	 แต่ในทางปฏิบัติสภามหาวิทยาลัยก็มี

บทบาทสำาคัญในการสนับสนุนอธิการบดี	 เพื่อความสำาเร็จของ

มหาวิทยาลัยตามหลักธรรมาภิบาล	 คณะกรรมการสภาคือบุคคล

ที่อธิการบดีพึ่งได้ในสิ่งที่ถูกที่ควร	 การที่จะสนับสนุนอธิการบดี

ได้ตามความจำาเป็น	 กรรมการสภามหาวิทยาลัยจะต้องอุทิศตน

และเวลาให้แก่มหาวิทยาลัยตามสมควร	 พร้อมทั้งจะต้องให้การ

ยอมรับในความเป็นอิสระ	 (Aytonomy)	 และความเป็นผู้บริหาร 

ของมหาวิทยาลัย	ประเด็นน้ีตรงกันท้ังในสหรัฐและในประเทศไทย

	 5.	 การสรรหาและแต่งตั้งอธิการบดี	 คณะกรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิของสภามหาวิทยาลัยของรัฐ	 แต่งตั้งโดยผู้ว่าการรัฐ

ของแต่ละรัฐ	 โดยคำาแนะนำาของวุฒิสภาของรัฐ	 อธิการบดีไม่มี

ส่วนในการสรรหาและแต่งตั้ง	สำาหรับประเทศไทย	กรรมการสภา

ผู้ทรงคุณวุฒิ	 ใช้วิธีการสรรหา	 โดยอธิการบดีเป็นประธานคณะ

กรรมการสรรหา	เพื่อนำารายชื่อขึ้นทูลเกล้าฯ	เพื่อการแต่งตั้ง

	 6.	 การประเมินอธิการบดี	 ในสหรัฐอเมริกา	 อธิการบดี

รับผิดชอบต่อสภามหาวิทยาลัย	 จึงถือเป็นหน้าที่สำาคัญของ

สภาที่จะต้องประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีอย่างเป็น

ระบบ	 เพื่อการปรับปรุงงานหรือเพื่อการเลิกจ้างในกรณีที่ประสบ 

ความล้มเหลว

ธ



หลักการในการกำากับดูแล :

	 1.	สภาสถาบันอุดมศึกษาซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบสูงสุด 

ในการดำาเนินการของสถาบัน	 สามารถใช้อำานาจในการซักถาม	 

ท้าทาย	 และในบางโอกาสปฏิเสธหรือหักล้างการตัดสินใจ 

หรือข้อเสนอที่พิจารณาแล้วว่าไม่ เป็นไปตามพันธกิจ	

เกียรติภูมิ	หรือสถานะภาพทางการเงินของสถาบัน

	 2.							สภามหาวิทยาลยัธำารงไวซ้ึง่ความรบัผดิชอบสงูสดุ 

และอำานาจหน้าที่ ในการพิจารณาพันธกิจของสถาบัน	 

ด้ วยการให้คำ าปรึกษาและการแนะนำ าแก่อธิการบดี 	 

นอกจากนี้	 สภามหาวิทยาลัยยังต้องมีความรับผิดชอบ 

ต่อการกำาหนดเชิงกลยุทธ์ในทิศทางดำาเนินการของสถาบัน	 

โดยคำานึงถึงประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและการแข่งขัน 

ระหว่างสถาบันอุดมศึกษาด้วยการเข้าร่วมในการวางแผน

ยุทธศาสตร์สำาคัญของสถาบัน

	 3.	สภามหาวิทยาลัย	พึงมีความมั่นใจว่าเรื่องต่างๆ	ที่ 

เก่ียวข้องกับการเงินและการบริหารจัดการ	 ได้รับการดำาเนินการ 

อย่ างถูกต้องตามเกณฑ์มาตรฐานที่ เป็นที่ ยอมรับใน 

เชิงธุรกิจ	 แต่ควรต้องคำานึงว่า	 สถาบันอุดมศึกษาโดยทั่วไป 

มีความแตกต่างกับกิจการทางธุรกิจหลายประการ	 เพราะไม่ได้

หวังผลทางการเงินเป็นหลัก	 แต่หวังผลท่ีจะเกิดข้ึนในรูปของ 

การเรียนการสอน	การวิจัยและบริการท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคม

	 เป็นเอกสารที่สมาคมสภาสถาบันอุดมศึกษาของ

ประเทศสหรัฐอเมริกา	(AGB)	จัดทำาขึ้นเมื่อพฤศจิกายน	1998	 

เพ่ือเสนอแนะวิธีการกำากับดูแลและแนวปฏิบัติที่สภาสถาบัน

อุดมศึกษาสามารถนำาไปประยุกต์ใช้ตามความเหมาะสม

	 4.	สภามหาวิทยาลัยพึงประพฤติปฏิบัติเป็นแบบอย่างท่ีดี 

ต่อประชาคมสถาบันโดยการดำาเนินการต่างๆ	 ที่ต้องการให้ 

ผู้อื ่นปฏิบัติตาม	 เช่น	 มีการพิจารณาโครงสร้างของสภา 

มหาวิทยาลัย	 และประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการ 

สภามหาวิทยาลัย	 อย่างสมำ่าเสมอมีความเข้าใจและเคารพ

ในวัฒนธรรมองค์กร	 ตลอดจนสถานภาพของสถาบันเมื่อ 

เปรียบเทียบกับสถาบันอื่น	 สภามหาวิทยาลัยไม่แทรกแซง 

การทำางานในเรื่องปลีกย่อยของฝ่ายบริหาร	

	 5.	สภามหาวิทยาลัย	พึงคำานึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอ่ืนๆ	 

ของสถาบันซ่ึงนอกจากตัวคณะกรรมการสภาสถาบันเอง	 

คณะผู้บริหาร	และคณาจารย์ที่มีสถานะภาพประจำาแล้ว	ยังมี 

ผู้ปฏิบัติงานอื่นๆ	 ในมหาวิทยาลัยเช่นพนักงานประจำาหรือ

ช่ัวคราว	และนิสิตนักศึกษาท่ีสมควรได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็น 

ในบางเร่ืองและบางโอกาสท่ีเหมาะสม	 โดยอาจได้รับการเสนอ 

ให้เป็นกรรมการในคณะกรรมการที่สภามหาวิทยาลัย	แต่งตั้ง

	 6.	 กรรมการสภามหาวิทยาลัย	 ที่เป็นผู้แทนมาจาก

กลุ่มต่างๆ	 พึงปฏิบัติหน้าท่ีเพ่ือประโยชน์ของสถาบันเป็นส่วนรวม	 

ไม่ใช่เพื่อรักษาผลประโยชน์เฉพาะของกลุ่มตน	

	 7.	สำาหรับสถาบันท่ีมีหลายวิทยาเขต		สภาสถาบันหลัก 

ควรมีการตกลงในเรื่องอำานาจหน้าที่	 ความรับผิดชอบ	 และ 

สิ่งที่คาดหวังกับสภาสถาบันและผู้บริหารสูงสุดของวิทยาเขต 

นั้นๆ	 ให้มีความชัดเจนและหากไม่มีข้อขัดข้อง	 ควรให้แต่ละ 

วิทยาเขตมีอำานาจหน้าท่ีในการดำาเนินงานด้วยตนเองอย่างเต็มท่ี
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<< น�น�ส�ระเกี่ยวกับสภ�มห�วิทย�ลัย

ก�รกำ�กับดูแลสถ�บันก�รอุดมศึกษ�(2)

รองศ�สตร�จ�รย์ ดร. สุรสีห์ วัฒนวิกย์กิจ
รองอธิก�รบดีฝ่�ยกิจก�รสภ�มห�วิทย�ลัยและ เลข�นุก�รสภ�มห�วิทย�ลัยวลัยลักษณ์

(2)	 บทความนี้	 ได้ลงพิมพ์ในรายงานการประชุมร่วมประจำาปี	 พ.ศ.	 2553	 จาก	
สภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช	 สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี	 สภา 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	วันที่	13-14	พฤษภาคม	2553	โรงแรมโรสการ์เด้น	ริวเวอร์ไซด์	 
สวนสามพราน	อำาเภอสามพราน	จังหวัดนครปฐม
	 สถาบันคลังสมองของชาติ	 เห็นว่ามีสาระที่น่าสนใจ	 จึงได้ขอนุญาต	
รศ.ดร.สุรสีห์		วัฒนวิกย์กิจ		นำามาลงพิมพ์ในจดหมายข่าวนี้
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	 สภามหาวิทยาลัย	 พึงออกประกาศชัดเจนว่าผู้ใดมี 

อำานาจในการตัดสินใจในเรื่องใด	 เช่น	 เรื่องเกี่ยวกับการ 

พิจารณาหลักสูตรการแต่งตั้ง	 เลื่อนตำาแหน่ง	 ต่อสัญญาจ้าง 

อาจารย์และพนักงาน	และธำารงสิทธิในการทบทวนหรือยืนยัน 

การตัดสินใจเร่ืองทางด้านวิชาการเช่นการสร้างหลักสูตรใหม่	 

หรือยกเลิกหลักสูตรที่มีอยู่และให้แนวทางเกี่ยวกับ 

การใช้งบประมาณ	 ทั้งนี้	 สภามหาวิทยาลัยควรมีข้อมูลที ่

รอบด้านที่ได้มาจากการสื่อสาร	 การปรึกษาหารือ	 เพื่อ 

การตัดสินใจ

	 ในเร่ืองสำาคัญท่ีใช้กระบวนการปรึกษาหารือและ 

ตัดสินใจสภามหาวิทยาลัย	 และอธิการบดีจะต้องร่วมกัน

กำาหนดเวลาที่จะได้รับคำาตอบที่แน่นอน	 เพื่อไม่ให้ล่าช้าและ

เกิดผลเสียต่อสถาบัน

 อธิการบดีเป็นเสมือนจุดเช่ือมหรือหน้าต่างหลัก 

ของสถาบัน	 ท่ีสภามหาวิทยาลัยพึงหวังว่าจะได้รับข้อมูลท่ีตรงไป 

ตรงมาและอย่างเพียงพอจากท่าน	 ในทางกลับกันสภา 

มหาวิทยาลัย	 ก็ควรให้การสนับสนุนการทำางานของอธิการบดี 

อย่างเต็มที่

	 สภามหาวิทยาลัยรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวใน 

การแต่งต้ังและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี	 

โดยควรมีการประเมินประจำาทุกปีเพ่ือดูความก้าวหน้าไปสู่ 

การบรรลุผลตามวัตถุประสงค์	 และเพ่ือพิจารณาค่าตอบแทน 

ท่ีเหมาะสม	 ซ่ึงในการประเมินน้ัน	สภามหาวิทยาลัย	ควรต้องม ี

ความเข้าใจด้วยว่าประสิทธิภาพการทำางานของอธิการบดี 

และของสภามหาวิทยาลัย	มีความสัมพันธ์เก่ียวข้องกัน	จึงควร 

ต้องประเมินประสิทธิภาพการทำาหน้าท่ีของสภามหาวิทยาลัย	 

เช่นเดียวกัน	 โดยอาจใช้บุคคลภายนอกท่ีมีความรู้ความชำานาญ 

ในการประเมินตามมาตรฐานวิชาชีพ

	 ควรตอ้งมกีารตกลง	มอบหมายทีช่ดัเจน	เพือ่มใิหเ้กดิ 

ความกำากวมหรือความทับซ้อนในอำานาจหน้าที่ของผู้ถือ

ประโยชน์ร่วม	เช่นอำานาจหน้าที่ในการแต่งตั้ง	เลื่อนขั้น	หรือ 

การให้สถานภาพประจำา	 (Tenure)	แก่บุคลากร	ว่าควรเป็น 

ของใครซึ่งแม้ว่าสภามหาวิทยาลัย	 จะธำารงสิทธิในการอนุมัติ 

ขั้นสุดท้าย	 แต่ก็ควรมอบอำานาจให้ฝ่ายบริหารดำาเนินการ	 

ซ่ึงฝ่ายบริหารอาจมอบหมายให้ฝ่ายคณาจารย์กลั่นกรอง 

ในเบื้องต้นชั้นหนึ่งก่อน	 ซึ่งเป็นการดำาเนินงานที่รอบคอบ 

โปร่งใส		ดังน้ัน	สภามหาวิทยาลัยควรต้องร่วมมือกับอธิการบดี 

จัดระบบการดำาเนินงานเชิงนโยบายท้ังหมดของสถาบันให้ชัดเจน

	 สภามหาวิทยาลัย	 ของสถาบันที่มีการจ้างอาจารย์

และพนักงานโดยใช้สัญญาจ้างแบบการต่อรองระหว่าง

นายจ้างและฝ่ายลูกจ้าง	 (Collective	 Bargaining	 Contract)	

ควรพิจารณากำาหนดนโยบายท่ีเก่ียวกับบทบาทของสมาพันธ์ 

แรงงานของสถาบัน	กับการกำากับดูแลภายในสถาบัน

	 เนื่องจากสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในอเมริกาได้รับ 

การสนับสนุนด้านงบประมาณจากรัฐบาลผ่านทางผู้ว่าการของ 

รัฐและสมาชิกสภานิติบัญญัติ	 และที่มีความสำาคัญเพิ่มขึ้นใน 

ปัจจุบันคือ	 จากกองทุนสนับสนุนสถาบันประเภทต่างๆ	 

ซ่ึงสภาสถาบันจะต้องรับผิดชอบในการได้มา	 ซ่ึงการสนับสนุนนี้	 

ในบางโอกาสจึงมีความจำาเป็นที่จะต้องเป็นกันชนไม่ให้ 

แหล่งทุนมีอิทธิพลเหนือสถาบันในด้านความคิดเห็น 

ด้านการเมือง	 การดำาเนินงาน	 หรือสร้างแรงกดดันต่างๆ	 

	 ดังน้ัน	 สภามหาวิทยาลัย	 จึงควรร่วมมือกับอธิการบดี 

สร้างสัมพันธ์อันดีกับองค์กรท่ีจัดการด้านการเงินและงบประมาณ	 

และองค์กรระดมทุนให้แก่	 สถาบัน	 สภามหาวิทยาลัยจะต้องมี 

ความชำานาญในการสื่อสารในฐานะผู้แทนสถาบันให้รัฐบาล

และผู้ให้งบประมาณอื่นๆ	เกิดความเข้าใจ	เห็นประโยชน์	และ

ยอมรับในพันธกิจ	 ตลอดจนความจำาเป็นในการดำาเนินงานต่างๆ 

และนอกจากน้ี	 สภามหาวิทยาลัยควรให้ประชาคมในสถาบัน 

ตระหนักถึงปัจจัยภายนอกเหล่านี้ด้วย

	 ศิษย์เก่าของสถาบันเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ให้ 

การสนับสนุนทรัพยากรด้านต่างๆ	 อย่างมาก	 จึงควรมี 

ส่วนร่วมในกิจการของสถาบัน	 แม้ว่าบางครั้งสมาคมศิษย์เก่า 

อาจพยายามเข้ามามีบทบาทก้าวก่ายการดำาเนินงานของสถาบัน	 

ดังน้ัน	 เพ่ือให้มีการทำางานร่วมกันด้วยความเข้าใจอันดี	สมาคม 

สภาสถาบันอุดมศึกษาของสหรัฐอเมริกาแนะนำาให้สมาคม 

ศิษย์เก่าอยู่ภายใต้การดูแลโดยตรงของอธิการบดี	และควร 

คัดเลือกศิษย์เก่าท่ีเหมาะสมเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยด้วย	

	 นอกจากนี้ยังมีองค์กรอื่นๆ	 เช่นสมาคมที่เกี่ยวข้อง 

กับการอุดมศึกษา	 หรือองค์กรของรัฐที่ออกกฎเกณฑ์เพื่อให้ 

ถือปฏิบัติ	ตลอดจนองค์กรวิชาชีพต่างๆ	ที่ในบางคร้ังพยายาม

เข้ามากำาหนดวิถีการดำาเนินงานของสถาบัน	 โดยออกประกาศ 

กฎเกณฑ์ต่างๆ	ในกรณีนี้	สภามหาวิทยาลัย	ควรพิจารณา

ความถูกต้อง	 และเหมาะสมในการรับเอาประกาศนั้นๆ	 มา

ใช้ต่อไป

มาตรฐานและการปฏิบัติที่ดี :

ธ
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ก�รกำ�กับดูแลภ�ยใต้คว�มไว้ว�งใจแห่งส�ธ�รณะ :
อิทธิพลภ�ยนอกต่อสถ�บันอุดมศึกษ�(3)

รองศ�สตร�จ�รย์ ดร. สุรสีห์ วัฒนวิกย์กิจ
รองอธิก�รบดีฝ่�ยกิจก�รสภ�มห�วิทย�ลัยและ เลข�นุก�รสภ�มห�วิทย�ลัยวลัยลักษณ์

 ใ น ปั จ จุ บั น ส ถ า บั น อุ ด ม ศึ ก ษ า ใ น อ เ ม ริ ก า	 
เผชิญกับความท้าทายในรูปแบบต่างๆ	 จากท้ังภายในและภายนอก 
เพิ่มขึ้น	 เช่นถูกวิจารณ์ว่าทำาหน้าที่ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์หรือ 
ด้อยประสิทธิภาพ	 มีการเรียกร้องให้เพิ่มความรับผิดชอบ	 หรือ 
แม้กระทั่งมีแรงกดดันให้มีการปฏิรูปการดำาเนินงานเสียใหม่	
ปรากฏการณ์เหล่านี้มีผลกระทบโดยตรงต่อความมั่นคงและ
เกียรติภูมิของสภาสถาบันนั้นๆ	 ซึ่งสาเหตุของปัญหามักเกิดจาก
ความไม่เข้าใจหรือเข้าใจผิดของฝ่ายสถาบันอุดมศึกษาเอง	 และ
จากภายนอกเก่ียวกับนโยบายการกำากับดูแลโดยพลเมือง		(Citizen 
Governance)	และการกำากับดูแลตัวเอง	 (Self-Governance)	
ของสถาบันน้ัน	 ซ่ึงการเข้าใจท่ีไม่ถูกต้องน้ีอาจนำาไปสู่การใช้อำานาจ 
หน้าที่ไปในทางที่ผิด	 ดังนั้น	 เพื่อให้มีการทบทวนและปรับปรุง 
การดำาเนินการของสภาสถาบันให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น	
สมาคมสภาสถาบันอุดมศึกษาของประเทศอเมริกา	 (AGB)	 ได้ 
จัดทำาเอกสารนี้ขึ้นเมื่อเมษายน	 2001	 เพื่อเป็นแนวทางให้สภา
มหาวิทยาลัย	 สถาบันแต่ละแห่งพิจารณานำาไปประยุกต์ใช้ตาม
ความเหมาะสม
	 พันธกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษาที่มีมาแต่เริ่มแรก 
และสืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน	คือการทำาประโยชน์ให้แก่สังคม	ด้วย 
การสอน	การวิจัย	และการบริการทางวิชาการ		สถาบันอุดมศึกษา 
จึงเป็นแหล่งแห่งความรู้	 ความเช่ียวชาญทางวิทยาการและวัฒนธรรม 
ที่ต้องการความเป็นอิสระไม่อยู่ใต้การควบคุมด้วยกลไกทาง
ศาสนาและการเมืองใดๆ		เป็นเหตุผลที่ให้มีการกำากับดูแลสถาบัน 
ของตนโดยคณะพลเมืองธรรมดา	 ที่ไม่ได้เป็นตัวแทนที่ต้องรักษา 
ผลประโยชน์ให้กลุ่มของตนเป็นการเฉพาะเช่นนักการเมืองท่ี
สังกัดพรรค	แต่เป็นผู้ได้รับความไว้วางใจให้ทำาหน้าที่	โดยคำานึงถึง
ประโยชน์ของสถาบันเป็นหลัก
	 อิทธิพลภายนอกที่มีต่อสถาบันอุดมศึกษาเป็นสิ่งที่ 
หลีกเลี่ยงได้ยากและอาจมีผลกระทบต่อการดำาเนินงานของ 
สถาบันท่ีมีการกำากับดูแลโดยพลเมือง	ไม่ว่าจะเป็นการเปล่ียนแปลง 

ทางเศรษฐกิจและสังคมหรือแรงกดดันเฉพาะเร่ืองท่ีอาจ 
สร้างความเสียหาย	 ซึ่งสถาบันควรต้องหาวิธีตั ้งรับและวิธีที่ดี 
ในการจัดการ	 ที่สำาคัญคือสภามหาวิทยาลัยและอธิการบดีจะต้อง 
บ่มเพาะสัมพันธภาพแบบการเป็นหุ้นส่วนกับองค์กรภายนอก
ต่างๆ	ท้ังระดับท้องถ่ิน	และระดับชาติ	เพ่ือเสริมสร้างความแข็งแกร่ง 
และความน่าเชื่อถือไว้วางใจในสถาบันให้ปรากฏต่อสาธารณะ	
	 อิทธิพลหรือแรงกดดันจากบุคคลหรือหน่วยงาน 
ภายนอก	 (เช่นจากผู้ว่าการรัฐ	 หรือผู้แทนในสภานิติบัญญัติ	 หรือ 
ผู้สนับสนุนทุน)	 เฉพาะเร่ืองท่ีสถาบันอาจได้รับและมีผลต่อการกำาหนด 
นโยบายของสภามหาวิทยาลัย	 ยกตัวอย่าง	 เช่นกรรมการสภา 
มหาวิทยาลัย	 ที่ได้รับการแต่งตั้งจากผู้ว่าการรัฐได้รับคำาสั่งให้ลง 
คะแนนเสียงตามที่ผู้ว่าฯ	 ต้องการกลุ่มอิทธิพลขอให้ปรับเปลี่ยน 
องค์ประกอบของสภามหาวิทยาลัย	 เพ่ือให้มีท่ีว่างสำาหรับกรรมการ 
คนใหม่ที ่เป็นตัวแทนของกลุ ่มหวังประโยชน์	 ผู ้ว่ารัฐหรือ 
นักการเมืองเสนอให้ปรับหรือยุบสภาสถาบัน	 เพราะไม่ทำาตาม 
ความต้องการหรือการเข้ามามีอิทธิพลในกระบวนการสรรหา
อธิการบดีของบางกลุ่ม	 ตลอดจนผู้ให้ทุนรายใหญ่ขอให้ดำาเนินการ 
บางอย่างที่ขัดกับนโยบายของสภามหาวิทยาลัย	เป็นต้น
 หลั กก า ร ในกา ร ธำ า ร ง ไว้ ซึ่ ง ค ว าม เป็ นอิ ส ร ะ	 
ความรับผิดชอบตลอดจนความไว้วางใจแห่งสาธารณะ
	 1.	 กรรมการสภามหาวิทยาลัย	 แต่ละท่านมีความคิด 
เป็นอิสระท่ีตั้งใจอุทิศความรู้ความสามารถของตนให้แก่การศึกษา
ระดับสูง	 ไม่อ่อนไหวต่อแรงกดดัน	 และเข้าใจบทบาทของสถาบัน
การศึกษาในบริบทของสังคมและวัฒนธรรม
	 2.	 การตัดสินใจดำาเนินการตามพันธกิจอย่างหน่ึงอย่างใด 
ของสภามหาวิทยาลัย	 ควรทำาบนพื้นฐานแห่งความมั่นใจว่าได้
สนองตอบต่อความเชื่อใจแห่งสาธารณะ
	 3.	 สภามหาวิทยาลัย	 ควรทำาหน้าท่ีเป็นท้ังสะพานเช่ือม
และกันชนระหว่างสถาบันกับสาธารณะ
	 4.	 สภามหาวิทยาลัย	 ทำาตัวอย่างท่ีดีให้ปรากฏต่อสาธารณะ	 
โดยหลีกเลี่ยงประโยชน์ทับซ้อนกับสถาบัน	 เชื่อมั่นในข้อกำาหนด
และกฎเกณฑ์ของสภามหาวิทยาลัย	ตลอดจนยอมรับในประโยชน์
ของการประเมินตนเอง
	 5.	ให้คุณค่าและปกป้องรักษาเสรีภาพทางการศึกษา

ธ

(3)	 บทความนี้	 ได้ลงพิมพ์ในรายงานการประชุมร่วมประจำาปี	 พ.ศ.	 2553	 จาก	
สภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช	 สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี	 สภา 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	วันที่	13-14	พฤษภาคม	2553	โรงแรมโรสการ์เด้น	ริวเวอร์ไซด์	 
สวนสามพราน	อำาเภอสามพราน	จังหวัดนครปฐม
	 สถาบันคลังสมองของชาติ	 เห็นว่ามีสาระที่น่าสนใจ	 จึงได้ขอนุญาต	
รศ.ดร.สุรสีห์		วัฒนวิกย์กิจ		นำามาลงพิมพ์ในจดหมายข่าวนี้
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หลักนิติธรรมกับก�รบริห�รง�นมห�วิทย�ลัย
สร�วุธ เบญจกุล

รองเลข�ธิก�รสำ�นักง�นศ�ลยุติธรรม

	 ในการสัมมนา	เร่ือง	การพัฒนาสภามหาวิทยาลัย	:	บทบาท 
ภารกิจของเลขานุการสภามหาวิทยาลัย	 สถาบันคลังสมองของชาติ 
ได้จัดให้มีการบรรยายภายใต้หัวข้อ	“ข้อกฎหมายกับเลขานุการ
สภามหาวิทยาลัย”	 ในช่วงถามตอบมีผู้เข้าร่วมรับฟังการบรรยาย
จำานวนหน่ึงตั้งคำาถามเกี่ยวกับการใช้อำานาจบังคับบัญชาของ 
ผู้บริหารหน่วยงาน	 เพราะผู้บริหารบางส่วนไม่เข้าใจหลักนิติธรรม
ทางบริหาร	 ซึ่งเป็นปัจจัยสำาคัญเกี่ยวกับความชอบด้วยกฎหมาย
ของการกระทำาทางปกครอง
 ฉะน้ัน ก�รบริห�รมห�วิทย�ลัยจึงต้องเข้�ใจหลักนิติธรรม 
ว่�หม�ยถึง ก�รตร�กฎหม�ย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และกติก�ต่�งๆ 
ให้ทันสมัยและเป็นธรรม ตลอดจนเป็นที่ยอมรับของสังคมและ
สม�ชิก โดยมีก�รยินยอมพร้อมใจและให้ถือปฏิบัติร่วมกันอย่�ง
เสมอภ�คและเป็นธรรม 
	 มหาวิทยาลัยซึ่งเป็นสถาบันหนึ่งที่มีความสำาคัญแก่สังคม 
เพราะเป็นสถาบันหลักในการให้ความรู้	 การศึกษาแก่นิสิต	 นักศึกษา 
ซึ่งเป็นอนาคตของชาติ	จึงควรให้ความสำาคัญและนำาหลักนิติธรรม
มาใช้ในการบริหารงานมหาวิทยาลัยเช่นกัน	 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
มหาวิทยาลัยของรัฐ	 ซึ่งมีพระราชบัญญัติกำาหนดวิธีดำาเนินการไว้
โดยเฉพาะ
	 ฝ่ายบริหารของมหาวิทยาลัยมีหน้าที่บริหารกิจการของ
มหาวิทยาลัยให้	 เป็นไปตามกฎหมาย	กฎ	ระเบียบ	และข้อบังคับ
ของทางราชการและของมหาวิทยาลัย	 โดยมี	 “สภ�มห�วิทย�ลัย” 
ทำาหน้าท่ีควบคุมดูแลกิจการท่ัวไปของมหาวิทยาลัย	และ		“อธิก�รบดี” 
เป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบการบริหารงานของมหาวิทยาลัย 
การแบ่งอำานาจออกเป็น	 2	 ส่วนเช่นนี้เพื่อให้มีการถ่วงดุลการใช้
อำานาจ
	 ปัญหาท่ีถูกหยิบยกข้ึนมาอภิปรายมากท่ีสุด	คือ	ปัญห�ว่�
ห�ก “อธิก�รบดี” ในฐ�นะผู้บังคับบัญช�ของอ�จ�รย์ ข้�ร�ชก�ร 
และเจ้�หน้�ที่ของมห�วิทย�ลัยใช้อำ�น�จบังคับบัญช�ในท�ง
ที่ไม่ชอบธรรม	 คือ	 ให้คุณโดยไม่ชอบ	 เช่น	 ส่งเสริมแต่พรรคพวก
ของตนเอง	 หรือ	 ให้โทษโดยไม่ชอบ	 เช่น	 ใช้อำานาจบังคับบัญชา
โดยมีเจตนาพิเศษเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดนั้น 
ทางมหาวิทยาลัยมีมาตรการใดในการป้องกันและแก้ไขปัญหา 
ดังกล่าว	เพราะหากไม่มีมาตรการป้องกันอาจเกิดข้อพิพาท	เช่น

 คดีแรก	 	 	 ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า	 ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นใบสมัคร
เข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำารงตำาแหน่งนักบริหาร	 9	 ตาม
ประกาศของผู้ถูกฟ้องคดีที่	3		(	คณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการ
พลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำารงตำาแหน่งนักบริหาร	9	)	แต่ไม่ได้
รับการคัดเลือก	ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า	หลักเกณฑ์	วิธีการ	และขั้นตอน 
ในการคัดเลือก	ตลอดจนคำาสั่งแต่งตั้งข้าราชการดังกล่าวไม่ถูกต้อง 
ตามมติของคณะรัฐมนตรีและไม่สอดคล้องกับหนังสือของ
สำานักงาน	ก.พ.
	 นอกจากนั้นการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ได้รับเลือกได้
ดำาเนินการภายหลังจากการประชุมพิจารณาคัดเลือกแล้ว
	 ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี	2	และท่ี	3	ให้การว่า	การกำาหนดหลักเกณฑ์ 
และวิธีการคัดเลือกเพื่อประเมินความเหมาะสมกับตำาแหน่งได้
ระบุไว้ชัดเจนในประกาศรับสมัครคัดเลือกท่ีผู้สมัครได้ทราบ
ก่อนสมัครแล้ว	 การพิจารณาคัดเลือกบุคคลให้ดำารงตำาแหน่ง 
นักบริหาร	9	เป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว
	 ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาว่า	 คำาสั่งแต่งตั้งข้าราชการ
พลเรือนสามัญให้ดำารงตำาแหน่งรองอธิบดี	 (นักบริหาร	9)	 ไม่ชอบ 
ด้วยกฎหมาย	และมีคำาพิพากษาให้เพิกถอนคำาส่ังดังกล่าว 
	 ศาลปกครองสูงสุดพิพากษาแก้คำาพิพากษาศาลปกครอง
ชั้นต้น	 เป็นให้เพิกถอนหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกข้าราชการ
พลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำารงตำาแหน่งนักบริหาร	 9	 ตั้งแต ่
วันที่ศาลปกครองสูงสุดมีคำาพิพากษา	นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตาม
คำาพิพากษาศาลปกครองชั้นต้น	โดยวินิจฉัยว่า	
	 คณะกรรมการปฏิรูประบบราชการได้เห็นชอบกับ
ระบบนักบริหารระดับสูงที่สำานักงาน	 ก.พ.	 เสนอ	 และได้เสนอ
คณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้นำาระบบนักบริหารระดับสูงมาใช้
ในราชการพลเรือน	 ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเมื่อวันที่	 
24	 สิงหาคม	 2543	 ผู้ถูกฟ้องคดีที่	 1	 โดยสำานักงาน	 ก.พ.	 จึง
กำาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญ
เพื่อแต่งตั้งให้ดำารงตำาแหน่งนักบริหาร	 9	 แจ้งหน่วยราชการต่างๆ	 
เพื่อทราบและถือปฏิบัติ	 ตามหนังสือสำานักงาน	 ก.พ.	 ด่วนที่สุด 
ที่	นร	0701/ว	9	ลงวันที่	15	สิงหาคม	2544	โดยให้ใช้หลักเกณฑ์ 
และวิธีการข้างต้น	 ตั้งแต่วันที่	 1	 ตุลาคม	 2544	 เป็นต้นไป	 
โดยท่ีการฟ้องคดีนี้เป็นหลักเกณฑ์ท่ีส่วนราชการต้องถือปฏิบัติใน 
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การเลือกสรรบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำารงตำาแหน่งในระดับที่สูง	 เมื่อ
ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า	หลักเกณฑ์ที่	ก.พ.	กำาหนด	เกี่ยวกับคุณสมบัติของ
ผู้เข้ารับการคัดเลือกนักบริหาร	 9	 ไม่เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี	 
แม้การย่ืนฟ้องคดีน้ีจะเป็นการย่ืนฟ้องคดีเม่ือพ้นกำาหนด	 90	 วัน
นับแต่วันท่ีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีตามมาตรา	 49	 แห่ง	 
พ.ร.บ.	 จัดตั้งศาลปกครองฯ	 ก็ตาม	 แต่การฟ้องคดีนี้จะเป็น 
ประโยชน์แก่การบริหารราชการแผ่นดิน	 ซ่ึงเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม	 
ศาลปกครองจึงรับไว้พิจารณาได้ตามมาตรา	 52	 วรรคสอง	 แห่ง 
พระราชบัญญัติดังกล่าว
	 นอกจากน้ี	 ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือน 
สามัญ	 เพื่อแต่งตั้งให้ดำารงตำาแหน่งนักบริหาร	 9	 ไม่ได้กำาหนด
หลักเกณฑ์ในการเลือกสรรว่าจะพิจารณาจากพฤติกรรมหรือ
คุณลักษณะใดของผู้สมัคร	 และจะใช้วิธีการใดในการประเมินเพื่อ
จะทราบถึงความรู้	ความสามารถ	และความเหมาะสมของผู้สมัคร
ในตำาแหน่งที่จะพิจารณาแต่งตั้ง	 ตลอดจนมีขั้นตอนดำาเนินการใน
การคัดเลือกอย่างไร	 ซ่ึงถือเป็นรูปแบบ	 ข้ันตอน	และวิธีการอันเป็น 
สาระสำาคัญในการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้ง
ให้ดำารงตำาแหน่งนักบริหาร	 9	 	 ที่มีลักษณะพิเศษกว่าการแต่งตั้ง 
ให้ดำารงตำาแหน่งระดับ	9	โดยทั่วไป	การสรรหาดังกล่าวจึงไม่เป็น 
ไปตามเจตนารมณ์ที่ต้องการให้มีความโปร่งใสและเป็นธรรม
ตลอดจนได้นักบริหารที่มีความรู้และมีทักษะในการบริหารอย่าง
แท้จริง	 ตามวัตถุประสงค์ของมติคณะรัฐมนตรี	 (คำาพิพากษาศาล
ปกครองสูงสุดที่	(อุทธรณ์)	คดีหมายเลขแดงที่	อ.	89/2549)

 คดีที่สอง	 การท่ีสภาวิชาการของมหาวิทยาลัยท้ัง	9	แห่ง	 
ผู้ถูกฟ้องคดีที่	 1	 และอธิการบดี	 ผู้ถูกฟ้องคดีที่	 2	 มีมติให้ปิด
หลักสูตรและงดรับนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตวิชาเอก
จัดการงานก่อสร้างตั้งแต่ปีการศึกษา	2549	เป็นต้นไป	นั้น	ผู้ที่ได้ 
รับผลกระทบจากมติและคำาสั่ง	คือ	ผู้ที่จะสมัครเข้าศึกษาหลักสูตร 
ดังกล่าวตั้งแต่ปี	2549	เป็นต้นไป	เท่านั้น	ผู้ฟ้องคดีทั้งสองซึ่งกำาลัง 
ศึกษาอยู่ในชั้นปีที่	 4	 ของหลักสูตรเดิมมิได้รับผลกระทบจากมติ
และคำาสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่	 1	 และผู้ถูกฟ้องคดีที่	 2	 แต่อย่างใด 
เพราะสามารถศึกษาต่อไปจนจบหลักสูตร	 ผู้ฟ้องคดีท้ังสองจึงไม่ใช่ 
ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือ 
เสียหายโดยมิอาจหลีกเล่ียงได้	 ท่ีจะมีสิทธิฟ้องคดีน้ีต่อศาลปกครอง
ตามมาตรา	42	วรรคหนึ่งแห่ง	พ.ร.บ.	จัดตั้งศาลปกครองฯที่ผู้ฟ้อง
คดีทั้งสองอ้างในคำาร้องอุทธรณ์ว่า	 การงดรับนักศึกษาหลักสูตร 
ดังกล่าวทำาให้ตลาดแรงงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนสูญเสีย
ความเช่ือม่ันต่อสาขาวิชาน้ี	การพัฒนาการเรียนการสอนต้องหยุดลง 
นักศึกษาชั้นปีที่	1	ไม่มีความมั่นใจในอนาคต	ผู้ถูกฟ้องคดีที่	2	และ
มหาวิทยาลัย	 ผู้ถูกฟ้องคดีที่	 3	 ไม่เพิ่มอัตราอาจารย์ผู้สอนให้แก่
สาขาวิชานี้ส่งผลให้ขาดแคลนอาจารย์ผู้สอน	 โดยเจตนาต้องการ
ลดคุณภาพการศึกษาของสาขาวิชานี้นั้น	 เห็นว่า	 ข้ออ้างดังกล่าว

เป็นเพียงความรู้สึกและความเข้าใจของผู้ฟ้องคดีทั้งสองเท่านั้น	
และมิได้มีผลกระทบต่อผู้ฟ้องคดีทั้งสองแต่อย่างใด	ศาลจึงมีคำาสั่ง
ไม่รับคำาฟ้องไว้พิจารณาและให้จำาหน่ายคดีออกจากสารบบความ	
(คำาสั่งศาลปกครองสูงสุดที่	130/2549)
 
	 และ	 คดีที่ส�ม	 ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือถึงมหาวิทยาลัย
แห่งหน่ึง	ขอไปช่วยราชการสัปดาห์ละ	2	วัน	โดยไม่ผ่านความเห็นชอบ 
ของผู้ถูกฟ้องคดีท้ัง	 2	 แต่มหาวิทยาลัยแห่งน้ันได้มีหนังสือสอบถาม 
มายังอธิการบดี	ผู้ถูกฟ้องคดีที่	2	ว่าจะขัดข้องหรือไม่	ซึ่งผู้ถูกฟ้อง 
คดีท่ี	2	ได้พิจารณาเร่ืองการขออนุญาตไปช่วยราชการของผู้ฟ้องคดี 
และมีคำาสั่งไม่อนุญาตโดยมีหนังสือแจ้งให้มหาวิทยาลัยดังกล่าว
ทราบแล้ว	 ผู้ฟ้องคดีจึงฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีที่	 2	 ว่าละเลยต่อหน้าที่
ไม่ดำาเนินการนำาเรื่องขอช่วยราชการของผู้ฟ้องคดีเข้าสู่วาระ 
การประชุมของสภาสถาบัน	ซึ่งตามมาตรา	26	และมาตรา	29(2)	
แห่ง	 พ.ร.บ.	 สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน	 พ.ศ.	 2547	 ได้กำาหนด
อำานาจหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีที่	 2	 ในฐานะเป็นผู้บังคับบัญชาและ 
รับผิดชอบการบริหารงานของสถาบันโดยการควบคุมดูแล	
บุคลากร	 การเงิน	 การพัสดุ	 สถานที่และทรัพย์สินอื่นของสถาบัน
ให้เป็นไปตามกฎหมาย	 ระเบียบและข้อบังคับของทางราชการ
และของสถาบันให้เป็นไปตามกฎหมาย	 ระเบียบและข้อบังคับ
ของทางราชการและของสถาบัน	 ดังนั้น	 อำานาจในการพิจารณา
เรื่องการขอไปช่วยราชการต่างสถาบันจึงเป็นอำานาจของผู้ถูกฟ้อง
คดีที่	 2	 ที่จะพิจารณาอนุญาตหรือไม่อนุญาต	 แล้วรายงานผล 
การพิจารณาให้คณะกรรมการสภาสถาบันฯ	 เพื่อทราบเท่านั้น	
ฉะนั้นในกรณีนี้จึงไม่อาจถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อน 
หรือเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมิอาจ 
หลีกเลี่ยงได้	อันเนื่องมาจากผู้ถูกฟ้องคดีที่	2	ไม่ดำาเนินการนำาเรื่อง
การขอไปช่วยราชการของผู้ฟ้องคดีเข้าสู่วาระการประชุมของสภา
สถาบัน	และโดยที่ผู้ฟ้องคดีไม่ได้มีหนังสือถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่	2	เพื่อ
ขอไปช่วยราชการที่มหาวิทยาลัยดังกล่าว	ผู้ถูกฟ้องคดีที่	2	จึงไม่มี
หน้าท่ีต้องแจ้งผลการพิจารณาการขอไปช่วยราชการให้ผู้ฟ้องคดี
ทราบ	 ผู้ฟ้องคดีจึงไม่ใช่ผู้มีสิทธิฟ้องคดีตามมาตรา	 42	 วรรคหนึ่ง	
แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ	ประกอบกับข้อ	25	แห่ง
ระเบียบของที่ประชุมใหญ่ฯว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง	 พ.ศ.	
2543	 ศาลจึงมีคำาสั่งไม่รับคำาฟ้องไว้พิจารณาและให้จำาหน่ายคดี
ออกจากสารบบความ	(คำาสั่งศาลปกครองสูงสุดที่	131/2549)
 จ�กคดีตัวอย่�งข้�งต้นจะเห็นได้ว่�รูปแบบ ขั้นตอน 
วิธีก�ร หลักเกณฑ์และข้อบังคับท่ีเก่ียวข้องเป็นระเบียบวิธีพิจ�รณ� 
เบ้ืองต้นท่ีจะต้องปฏิบัติเท่�น้ัน นอกจ�กหลักเกณฑ์และข้อบังคับ 
ของสภ�มห�วิทย�ลัยแต่ละแห่งแล้ว ก�รใช้ดุลยพินิจของ
ผู้บังคับบัญช�และอธิก�รบดียังต้องอยู่ภ�ยใต้หลักนิติธรรม
ท�งบริห�ร เพื่อให้ก�รบริห�รง�นและดำ�เนินก�รต่�งๆ ของ
มห�วิทย�ลัยชอบด้วยกฎหม�ย

ธ
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ข่�วอุดมศึกษ�ที่น่�สนใจ >> ประส�นพลัง CSR- ก�รศึกษ�

รับก�รเปลี่ยนแปลงศตวรรษที่ 21
	 เมื่อวันที่	วันพฤหัสบดีที่	21	เมษายน		2554		ที่ผ่านมา	สถาบัน 
คลังสมองของชาติ		มูลนิธิส่งเสริมทบวงมหาวิทยาลัย	และชุดโครงการส่งเสริม 
สุขภาวะองค์กรด้วยยุทธศาสตร์การส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมภาคธุรกิจ		 
สำานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ	 (สสส.)	 จัดงานสัมมนา	
“มหาวิทยาลัยต่อสังคม...สังคมร่วมรับผิดชอบมหาวิทยาลัย”	ครั้งที่	1	:	 
จุดเปลี่ยน	CSR	กับคุณภาพการศึกษาไทย	
	 โดยมี	“ดร.ปรเมธ วิมลศิริ”	รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนา 
การเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	“สุกิจ อุทินทุ”	 รองประธาน	 CSR	 Club		 
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย	“ถ�วร ชลัษเฐียร”	 	รองเลขาธิการสภา
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	“ผศ.ทองทิพภ� วิริยะพันธุ์”		คณะกรรมการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง		มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย	และ	“ดร.พิพัฒน์  
ยอดพฤติก�ร”	ผู้อำานวยการสภาบันไทยพัฒน์	เป็นวิทยากรพิเศษ		บอกเล่าถึง
การดำาเนินการขององค์กรในการมีส่วนร่วมพัฒนาระบบอุดมศึกษา	 ทั้งมอง 
อนาคตของอุดมศึกษาไทยว่าจะต้องไปในทิศทางไหน	เพ่ือรองรับต่อการพัฒนา 
ในศตวรรษที่	21
	 ในฐานะที่คลุกคลีอยู่กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	
“ดร. ปรเมธี”	บอกว่า	ตอนนี้สำานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ	(สศช.)	กำาลังร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่	 11	 (พ.ศ.	 2555-2559)	 ซึ่งบรรจุยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคนใน
ส่วนของการพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน
	 เนื่องจาก	 สศช.	 เล็งเห็นความสำาคัญของคนต่อการรับผิดชอบต่อ
สังคม	 โดยมองว่าอนาคตคนจะต้องเผชิญการเปลี่ยนแปลงของโลกมากขึ้น	
ทั้งวิถีชีวิตที่จะแตกต่างจากเดิม	 	 ดังนั้น	 คนจะต้องได้รับการปลูกฝังค่านิยม
การยอมรับในความแตกต่าง	 รวมถึงต้องมีจริยธรรมในการรับผิดชอบสังคม
ร่วมกัน
	 ขณะที่	“สุกิจ”	มองว่า	ซีเอสอาร์จะต้องมีการพัฒนาต่อไปเรื่อยๆ	
อย่างในทวีปยุโรปที่มีการตั้งกฎเกณฑ์ด้านซีเอสอาร์แล้ว	 ทั้งปีนี้จะมีการทำา	
ISO	26000	 (มาตรฐานความรับผิอชอบต่อสังคม)	 อย่างจริงจัง	 และควรนำา 

	 โครงการจัดตั้งสถาบันส่งเสริมธรรมาภิบาลมหาวิทยาลัย	 ภายใต้สถาบันคลังสมองของชาติ	 มูลนิธิส่งเสริมทบวงมหาวิทยาลัย		

ขอเชิญสมัครอบรม	 หลักสูตรธรรม�ภิบ�ลเพื่อก�รพัฒน�อุดมศึกษ� รุ่น 5	 ระหว่างวันที่	 9	 พฤษภาคม	 –	 24	 มิถุนายน	 2554 

เวลา	9.00	–	16.00	น.		ณ	ห้องจามจุรี1	ชั้น	M	โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส	ถนนพญาไท	กรุงเทพฯ 

 สอบถ�มร�ยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่:  

 ติดต่อ :		คุณฉันทลักษณ์	และคุณรัชนี

 โทรศัพท์ :		02	640	0461	ต่อ	101	(คุณฉันทลักษณ์)	122	(คุณรัชนี)	

	 สถาบันคลังสมองของชาติ	 	มูลนิธิส่งเสริมทบวงมหาวิทยาลัย	 	ขอเชิญเข้าร่วมฟังสัมมนา	ครั้งที่	6	 	 (6th	Seminar	Series)	

เรื่อง	 “อุดมศึกษ�กับก�รพัฒน�ภูมิภ�คและเมือง: ประสบก�รณ์จ�กอัมสเตอร์ดัม (Higher Education in Regional and City  

Development : Amsterdam Experiences) ”		เพื่อเรียนรู้ประสบการณ์	แนวคิด	กระบวนการ	การบริหารจัดการในการทบทวน

ระบบอุดมศึกษา	วิธีปฏิบัติที่ดี	บทเรียนที่ได้รับ	ตลอดจนการนำาข้อเสนอแนะมาสู่การปฏิบัติเพื่อการพัฒนาเมืองอัมสเตอร์ดัม		ในวันศุกร์ที่	

1	กรกฎาคม	2554	เวลา	08.30	-15.30	น.	ณ	โรงแรมเซ็นจูรีพาร์ค		ถนนราชปรารภ		กรุงเทพฯ

	 โดยท่านสามารถดาวน์โหลดใบสมัครและดูรายละเอียดการสัมมนาครั้งนี้	ได้ที่	www.knit.or.th

 สอบถ�มร�ยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่:		คุณรัชนี		02	640	0461	ต่อ		122	

<< ข่�วประช�สัมพันธ์

ซีเอสอาร์ไปใช้ในระบบการศึกษามากกว่าเดิม	 เช่น	 นำาไปเป็นคะแนนรับ 
นักเรียนเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัย	 ท้ังต้ังคำาถามต่อสังคมว่าต้องปรับหลักสูตร 
เรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมกันใหม่หรือไม่	 	 เพราะในศตวรรษ	21	 เรื่องนี้
แตกต่างจากเมื่อก่อนมาก
	 สำาหรับวงการอุตสาหกรรม	 “ถ�วร”	 ฉายภาพให้เห็นว่าวงการนี้ 
แบ่งการศึกษาเป็น	 3	 ส่วน	 คือบริหารธุรกิจ	 การออกแบบ	 และเทคนิค	 ซ่ึง
ต้องการบัณฑิตท่ีมีความคิดใหม่ๆ	สามารถเช่ือมโยงความรู้ท้ังด้านการออกแบบ 
และการพัฒนาผลิตภัณฑ์	โดยมีมุมมองการทำางานอย่างวิชาชีพ	และหากนำา
ทั้ง	3	ส่วนมาพัฒนาต่อเป็น	Creative	School	จะช่วยเสริมความแข็งแกร่ง
ให้กับเศรษฐกิจของประเทศมากยิ่งขึ้น	 เพราะจะได้ล้อไปตามกระแสของ
เศรษฐกิจระดับโลกที่กำาลังเป็นไปในรูปแบบเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์
	 ด้าน	 “ผศ.ทองทิพ�”	 กล่าวว่า	 มหาวิทยาลัยมีการดำาเนินงาน 
เก่ียวกับซีเอสอาร์หลายด้าน	 เร่ิมต้ังแต่หลักสูตรการเรียนการสอนท่ีต้องสอดคล้อง 
กับสถานการณ์ประเทศและโลก	รวมถึงบุคลากรต้องมีคุณภาพ	การประสาน
ความร่วมมือด้านต่างๆ	 กับสังคม	 	 ตลอดจนปลูกจิตสำานึกด้านพลังงานและ
สิ่งแวดล้อม	 ซึ่งทุกส่วนต้องเดินไปด้วยกัน	 นอกจากนี้	 มหาวิทยาลัยยังได้
บรรจุเรื่องซีเอสอาร์เข้าเป็นนโยบายของมหาวิทยาลัยอีกด้วย
	 สอดคล้องกับความเห็นของ	“ดร.พิพัฒน์”	ที่บอกว่า	สิ่งสำาคัญใน
การทำาซีเอสอาร์	 คือ	 ความยั่งยืน	 โดยต้องดูว่าสถาบันการศึกษาทำาภารกิจ
ครบ	4	ข้อหรือไม่	ซึ่งได้แก่	การเรียนการสอน		การวิจัย	การบริการวิชาการ	และ 
การบำารุงศาสนา	 ศิลปวัฒนธรรม	หลังจากน้ันต้องคำานึงถึงนโยบายของรัฐบาล
หรือของสังคม	 ประการสุดท้าย	 คือ	 พ้ืนท่ี	 เน่ืองจาก	 มหาวิทยาลัยแต่ละแห่ง 
ล้วนมีลักษณะทางกายภาพที่แตกต่างกัน	 จึงต้องสร้างกระบวนการเรียนรู้ 
ที่เหมาะสมกับพื้นที่นั้นๆ	ด้วย
	 เราจึงควรพัฒนาหลักสูตรให้ทัดเทียมกับความเปลี่ยนแปลงของ
โลกที่กำาลังเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วเช่นนี้ด้วย

	 	 	 ที่มา	:	หนังสือพิมพ์	ประชาชาติธุรกิจ
	 	 	 วันที่	28	เมษายน	2554


