


จดหมายข่าวธรรมาภิบาลมหาวิทยาลัยฉบับนี้เป็นฉบับที่ 6 เนื้อหาใน  
จดหมายข่าวฯ ประกอบด้วย แนะนำนายกสภามหาวิทยาลัย (ฯพณฯ  
องคมนตรี ศ.เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย) แนะนำหลักสูตรธรรมาภิบาล
เพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา (โดย ทีมบรรณาธิการ) มหาวิทยาลัยกับคดีพิพาท
ในศาลปกครอง “คดีปกครองกับมหาวิทยาลัย” (โดย นาวาเอกวุฒิ มีช่วย) 
นานาสาระเกี่ยวกับสภามหาวิทยาลัย (โดย ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช)  

จดหมายข่าวธรรมาภิบาลมหาวิทยาลัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสื่อกลาง  
ในการแลกเปลี่ยนทัศนะและประสบการณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุดมศึกษา 
และการนำหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย หากท่าน  
ผูอ้า่นมขีอ้คดิเหน็หรอืขอ้เสนอแนะใดๆ ทีเ่ปน็ประโยชนต์อ่การจดัทำจดหมาย 
ขา่วฯ หรอืประสงคท์ีจ่ะนำบทความเรือ่งธรรมาภบิาล ตลอดจนประสบการณ ์
หรือแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการที่ดีในสถาบัน
ของท่านมาเผยแพร่ กรุณาติดต่อกองบรรณาธิการตามที่อยู่ด้านล่างนี้  
จักขอบคุณยิ่ง 
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จดหมายข่าวธรรมาภิบาลมหาวิทยาลัยฉบับนี้เป็นฉบับที ่ 12 เนื้อหาใน         

จดหมายข่าวฯ ประกอบด้วย แนะนำนายกสภามหาวิทยาลัย (นายศักดิ์ทิพย ์       

ไกรฤกษ์) กิจกรรมส่งเสริมธรรมาภิบาล “สรุปการสัมมนาสภามหาวิทยาลัยกับ

บทบาทในการกำหนดนโยบายและแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย” นานาสาระ    

เกีย่วกบัสภามหาวทิยาลยั “ไปเรยีนรูอ้ดุมศกึษาของสหรฐัอเมรกิา” (ศาสตราจารย ์

นพ.วจิารณ ์พานชิ) มหาวทิยาลยักบัคดพีพิาทในศาลปกครอง “ธรรมาภบิาลของ      

ผูบ้รหิาร” (สราวธุ  เบญจกลุ) 

  จดหมายขา่วธรรมาภบิาลมหาวทิยาลยันี ้ มวีตัถปุระสงคเ์พือ่เปน็สือ่กลาง   

ในการแลกเปลี่ยนทัศนะและประสบการณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุดมศึกษาและ

การนำหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย หากท่านผู้อ่าน           

มีข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะใดๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดทำจดหมายข่าวฯ  

หรือประสงค์ที่จะนำบทความเรื่องธรรมาภิบาล ตลอดจนประสบการณ ์ หรือ        

แนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการที่ดีในสถาบันของท่าน 

มาเผยแพร ่กรณุาตดิตอ่กองบรรณาธกิารตามทีอ่ยูด่า้นลา่งนี ้จกัขอบคณุยิง่ 

 

กองบรรณาธกิาร 

 



แนะนำนายกสภามหาวิทยาลัย

ประวัติ 
นายศักดิ์ทิพย์	 ไกรฤกษ์ สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา ปริญญารัฐประศาสนศาสตร์

มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีและปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยโซกา ประเทศญี่ปุ่น 

ประวัติการทำงานที่สำคัญได้แก่
 » อธบิดกีรมพธิกีารทตู 

 » อธบิดกีรมสารนเิทศ 

 » รองปลดักระทรวงการตา่งประเทศ 

 » เอกอคัรราชทตู ณ กรงุพนมเปญ ราชอาณาจกัรกมัพชูา  

 » เอกอคัรราชทตู ณ กรงุวอชงิตนั สหรฐัอเมรกิา 

 » เอกอคัรราชทตู ณ กรงุโตเกยีว ญีปุ่น่ 

 » ทีป่รกึษานายกรฐัมนตรี 

 » ปลดักระทรวงการทอ่งเทีย่วและกฬีา 

 » กรรมการบรหิารมลูนธิริางวลัสมเดจ็เจา้ฟา้มหดิล ในพระบรมราชปูถมัภ์ 

 » กรรมการธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่มแหง่ประเทศไทย 

 » ประธานทีป่รกึษาดา้นตา่งประเทศของประธานวฒุสิภา 

 » กรรมการการทอ่งเทีย่วแหง่ประเทศไทย 

 » กรรมการการกฬีาแหง่ประเทศไทย 

นายศกัดิท์พิย	์ ไกรฤกษ ์ ไดร้บัพระราชทานครือ่งราชอสิรยิาภรณท์ตุยิจลุจอมเกลา้ ปจัจบุนั นายศกัดิท์พิย	์ ไกรฤกษ ์ ดำรงตำแหนง่ 

นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

นายศักดิ์ทิพย์ ไกรฤกษ ์

นายกสภามหาวิทยาลัย	
เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

สถาบันคลังสมองของชาติ ได้รับความกรุณาจาก  

นายศักดิ์ทิพย์ ไกรฤกษ์ ในการเข้าสัมภาษณ์  

 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2554 เวลา 10.00 - 11.00 น.  

ณ โรงแรมสยามซิตี้ กรุงเทพฯ 
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คำนิยามเหล่านี ้ จะไม่สามารถบรรลุได้เลย หากไม่นำ       

หลกัธรรมาภิบาลมาใช้ไม่ว่าจะเป็น หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม 

หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ  

หลักความคุ้มค่า 

ในช่วงปี พ.ศ. 2540 ที่ผ่านมา ประเทศไทยเริ่มให้

ความสำคญั และเนน้หลกัธรรมาภบิาลในการบรหิารประเทศชาติ 

และต่อมามีการนำมาใช้ในการบริหารมหาวิทยาลัย ซึ่งจะทำให้

มหาวิทยาลัยมีความเจริญก้าวหน้าและเป็นที่ยอมรับนับถือ 

ทุกคนมีความพอใจ จึงเป็นสิ่ งสำคัญในการบริหารให้ทุก        

ภาคส่วนที่ เกี่ยวข้องมีความพอใจกับการบริหารจัดการของ    

มหาวิทยาลัยด้วยหลักธรรมาภิบาลดังกล่าว 

การนำธรรมาภิบาลมาใช้ในการดำเนินงาน
ของสภามหาวิทยาลัย
●	 การสรรหาผู้ทรงคุณวุฒ ิ

  ในฐานะนายกสภาฯ เน้นย้ำอย่างยิ่งในการนำหลัก          
  ธรรมาภิบาลมาใช้ในการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัย  
  หลายๆ เรือ่ง เชน่ การตัง้คณะกรรมการตา่งๆ เพือ่กำกบัดแูล 
  การดำเนินงานของมหาวิทยาลัย การสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิ  
  อย่างละเอียดถี่ถ้วน เพื่อแต่งตั้งเป็นประธานหรือคณะ  
  อนกุรรมการ หรอืแมแ้ตก่ารสรรหาคณะกรรมการกฎระเบยีบ   
  ข้อบังคับต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ซึ่งผู้ทรงคุณวุฒิที่เชิญ           
  มาเปน็คณะกรรมการตา่งๆ ไดแ้ก่ 

  » กรรมการร่างกฎหมายประจำ สำนักงานคณะกรรมการ  
   กฤษฎีกา : นายดิสทัต โหตระกิตย์ 

  » ฝ่ายการเงิน จากสำนักงบประมาณ :   
   นายนิรันดร์ เมืองพระ 

  » ฝ่ายพัฒนาบุคลากร : นายนิพนธ์ สุรพงษ์รักเจริญ 

  » ฝ่ายจัดทำแผนแม่บท : นายมานพ พงศทัต  
  » ฝ่ายตรวจสอบภายใน ฝ่ายรับเรื่องราวร้องทุกข์   
   ฝ่ายพัฒนาเศรษฐกิจ 

แนวความคิดการส่งเสริมธรรมาภิบาล
ในการกำกับดูแลมหาวิทยาลัย

  หลักธรรมาภิบาลถือเป็นปัจจัยสำคัญต่อการพัฒนา
กำกับดูแลให้มหาวิทยาลัยรับผิดชอบในการบริหารจัดการ
งานการศึกษาอย่างม ี ประสิทธิภาพ มีคุณภาพ ด้วยความ
โปร่งใส เป็นธรรม คุ้มค่า โดยเปดิโอกาสใหผู้ม้สีว่นไดส้ว่นเสยี
เขา้มามสีว่นรว่ม ทัง้นี ้ย่อมตั้งอยู่ภายใต้ของการยึดหลักนิติธรรม
ด้วย (Rule of law) 

มหาวิทยาลัยได้จัดตั้งคณะกรรมการอุทธรณ์ร้องทุกข์ 
เพื่อการอุทธรณ์ร้องทุกข์ภายในมหาวิทยาลัย และมีความเป็น
อิสระในการบริหาร การส่งเสริมหลักธรรมาภิบาลในการกำกับ
ดูแล RMUTK ซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มของมหาวิทยาลัยใหม่ จึงเป็น      
สิง่ทีจ่ำเปน็อยา่งยิง่ เพือ่ผลกัดนัใหก้ารดำเนนิงานของมหาวทิยาลยั
เป็นไปในทิศทางที่ถูกต้องเหมาะสม และเกิดประโยชน์สูงสุด       
ในสภาวะสงัคมปัจจุบันและทิศทางที่ประเทศไทยจะก้าวต่อไป
ในอนาคต มกีารกำหนดคา่นยิมหลกัไวโ้ดยตวัยอ่ของมหาวทิยาลยั
เป็นกรอบคือ 

บทสัมภาษณ์ >> 

“ หลักธรรมาภิบาลตั้งอยู่บนความถูกต้อง พัฒนาและเอื้ออำนวย                          

ในการทำให้มหาวิทยาลัยก้าวหน้า พยายามแก้ไข ปรับปรุง ให้การมีส่วนร่วม                 

เป็นสิ่งสำคัญ แม้จะทำให้งานมีการดำเนินการที่ช้าไปบ้าง แต่การที่เราทำประชามติ  

เป็นเรื่องจำเป็นมาก ไม่เช่นนั้นงานจะไม่เดิน การมีคุณธรรมจริยธรรม  

นักศึกษาและบุคลากรจะต้องพึงมีความซื่อตรง มีคุณธรรม ” 

R - Responsibility (ความรับผิดชอบ) รับผิดชอบงานที่  
  ปฏิบัติการรับผิดชอบต่อการเรียนการสอน การรักษา  
  คุณภาพและมาตรฐานของการศึกษาของนักศึกษา   
  ความรับผิดชอบต่อสังคม 

M - Morality (คุณธรรม จริยธรรม) บุคลากรของ  
  มหาวิทยาลัยจะต้องมีคุณธรรมและจริยธรรมประจำใจ 

U - Unite (ความสามัคคี รวมเป็นหนึ่งเดียว) ร่วมมือ  
  ร่วมใจกันทำงานเพื่อมหาวิทยาลัยเป็นหลัก 

T - Target (เป้าหมาย) ดำเนินการอย่างมีเป้าหมาย  
  มีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจน 

K - Keen (ความเชี่ยวชาญ) ใฝ่หาความรู้ การมุ่งพัฒนา  
  ตนเองอยู่เสมอเพื่อหล่อหลอมให้เกิดความเชี่ยวชาญ  
  ทั้งในด้านทฤษฎีและในการปฏิบัติงานในวิชาชีพต่างๆ   
  มกีารปฏบิตังิานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

นายศักดิ์ทิพย์ไกรฤกษ์
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 » การจดัการรายไดอ้ยา่งถกูตอ้งและเหมาะสม จากการใช ้  

  พื้นที่ของมหาวิทยาลัยซึ่ งตั้ งอยู่ ในกลางกรุงเทพฯ             

  ได้อย่างเต็มที่ โดยการจัดหลักสูตรวิชาชีพที่มีอัตลักษณ์   

  เฉพาะตัว รูปแบบของหลักสูตรระดับปริญญาและ  

  หลักสูตรระยะสั้นเพื่อบริการชุมชน 

 » การประชาสัมพันธ์ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยให้เป็นที่	 

	 	 รู้จักมากขึ้นในเชิงวิชาการและวิชาชีพ ผลักดันให้เกิด  

  กิจกรรมที่จะทำให้บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยเข้าสู่การ  

  เป็นประชาคมอาเซียน 

ความสัมพันธ์ระหว่างสภามหาวิทยาลัยกับ
ผู้บริหารคณาจารย์และกลไกการทำงาน
ร่วมกัน

 ในฐานะนายกสภามหาวิทยาลัย ได้มีโอกาสเยี่ยมชม 
ประชมุ พบปะ พดูคยุ กบัสภาคณาจารยเ์พือ่รบัฟงัความคดิเหน็ 
และมหาวิทยาลัยมีความโชคดีคือ ท่านอธิการบดีเป็นศิษย์เก่า
มหาวิทยาลัยฯ ท่านจึงสามารถพูดคุยกับภายในได้เป็นอย่างดี   
จึงไม่ค่อยเกิดปัญหาภายใน ซึ่งทุกคนที่เข้ามาร่วมประชุมมีการ
สรา้งสรรค ์ และบทบาทของนายกสภาฯ ที่สำคัญคือ การสร้าง
ความสามัคคี และการรับฟังความคิดเห็นจากทุกฝ่าย ไม่ควร
ตดับท แตห่ากเจอบางทา่นพดูเยอะกค็วรควบคมุใหไ้ด ้ ในเวลานี ้
เกณฑ์ความพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์ที่ดี ในระหว่างฝ่ายบริหารและ
ฝ่ายสภามหาวิทยาลัย  

ตัวอย่างกลไกการทำงานร่วมกัน 

มีความต้องการให้ทุกฝ่ายในมหาวิทยาลัยได้แสดง        
ความคิดเหน็ และยอมรบัในทกุๆ เรือ่งทัง้บคุลากรและนกัศกึษา
ดว้ยในอนาคต มหาวิทยาลัยอาจจะวางแผนทำหอพักนักศึกษา        
โดยอาจจะเริ่มจากการให้บุคคลภายนอกมาลงทุน ซึ่งทาง
มหาวิทยาลัยจะมีการสุ่มสอบถามความคิดเห็นนักศึกษาก่อน 
หากมีความเห็นในส่วนใหญ่ที่ เห็นควรในการจัดทำหอพัก          
นักศึกษา ทางมหาวิทยาลัยก็จะวางแผนในการจัดตั้ง เพื่อสร้าง 
Campus life ขึ้นภายในมหาวิทยาลัย  

เดิมทีมีการใช้พื้นที่ในมหาวิทยาลัยไม่ถูกต้อง ไม่คุ้มค่า 
ตอนนี้พยายามเน้นโดยการวางแผนแม่บทในการใช้พื้นที่ต่างๆ 
ไมว่า่จะเปน็พืน้ทีท่างการศกึษา พืน้ทีส่ำหรบันกัศกึษาเพือ่พกัอาศยั 
เพื่อการเรียนการสอน หรือพื้นที่เพื่อการพัฒนาเชิงพาณิชย์
เมื่อก่อนแต่ละคณะต้องการจะสร้างตึกเป็นของตน แต่ปัจจุบัน 

พยายามเน้นตึกเรียนที่เป็นตึกใหญ่และสูง  เพื่อให้แต่ละคณะ   

บทบาทของนายกสภาฯในการกำกับดูแล
มหาวิทยาลัย

  » กำกับดูแลในการขับเคลื่อนนโยบายของมหาวิทยาลัยไป  
   สู่การปฏิบัติ 

  » การตรวจสอบการบรหิารงานใหม้คีวามเปน็ธรรม โปรง่ใส   
   สามารถตรวจสอบได้ สร้างมาตรฐาน 

  » สนับสนุนกิจกรรมของมหาวิทยาลัยที่จะทำให้เกิด  
   ประโยชน์ต่อส่วนรวม 

  » การรับฟังความคิดเห็น การทำให้เกิดความสามัคคี  
   ภายใน 

การดำเนินงานของมหาวิทยาลัย
ที่สภามหาวิทยาลัยให้ความสำคัญ

  » การมีส่วนร่วม	 ความโปร่งใสตรวจสอบได้ เพื่อให้เกิด  
   การยอมรับของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยอันจะส่งผล  
   ให้การดำเนินงานตามนโยบายได้รับการสนับสนุนอย่าง  
   เต็มที่ 

“การพัฒนามหาวิทยาลัย เพื่อใช้พื้นที่   
อย่างคุ้มค่าเป็น University” 

●	 	 การพัฒนามหาวิทยาลัย 

  การจัดให้มีคณะกรรมการพัฒนามหาวิทยาลัยในด้าน         
  ต่างๆ ของมหาวิทยาลัย โดยกรรมการดำเนินงานที่มี  
  ประธานที่เชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆ ประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญ  
  ภายนอก ผู้บริหารมหาวิทยาลัย ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง   
  ตัวแทนคณาจารย์ จะทำให้การกำหนดทิศทางในการพัฒนา  
  มหาวิทยาลัยเป็นไปในลักษณะที่เกิดการมีส่วนร่วมจาก        
  ทุกภาคส่วนทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

●		 การสื่อสารในองค์กร 

  การให้ความสำคัญอย่างยิ่งในการเปิดเผยข้อมูล ข่าวสาร  
  รับฟังความคิดเห็นจากหลายภาคส่วน เพื่อทำความเข้าใจ  
  องค์กร บริบทในคณะต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ซึ่งบางครั้ง  
  อาจเกิดความล่าช้า แต่การรับฟังความเห็น ตลอดจนการ  
  ทำประชามติถือเป็นเรื่องสำคัญ ซึ่งอาจจะต้องใช้เวลา       
  บางเรื่องใช้เวลาร่วมเดือน เพื่อให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้  
  รับทราบเรื่องและเสนอความคิดเห็น 
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ได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันให้คุ้มค่าที่สุด ซึ่งเป็นการสร้างวฒันธรรม

ขึน้มาใหม ่ เนือ่งจากตอนนีเ้ราเปน็ City University มหาวทิยาลยั 

ใจกลางเมือง  

การประเมินสภามหาวิทยาลัย

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพมีการประเมิน

สภาฯ และการประเมินคุณภาพการศึกษา โดยมีการประเมิน

ทั้งเป็นทางการและไม่เป็นทางการ ในเรื่องของการเข้าประชุม

สภามหาวิทยาลัยต้องอยู่ในระดับที่กำหนด ซึ่งมีการบันทึก

ข้อมูลการเข้าร่วมประชุม หากท่านใดไม่เข้าร่วมการประเมิน       

เราจะมีการติดตาม เพื่อไม่ให้เสียในเรื่องของตัวชี้วัด  

เดิมการประชุมสภามหาวิทยาลัยจะมีขึ้นทุกวันอังคาร

แรกของเดือน หลังจากนั้นก็ปรับเป็นพุธที่ 2 ของเดือน ปัจจุบัน

การประชมุสภาฯ จะมกีารจดัประชมุทกุเดอืน ใชเ้วลาตัง้แต ่9.30-

13.00 น. และในเดือนตุลาคมเป็นต้นไปจะเป็นวันพฤหัสแรก        

ของเดือน ขึ้นอยู่กับว่าความสะดวกของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ในการมาร่วมประชุม เพื่อไม่ให้เป็นการเสียงาน  

โดยให้อธิการบดีประชุม CEO เพื่อกลั่นกรองทุกอย่าง      

ก่อนสภาฯ ควรให้อำนาจอธิการบด ี ส่วนสภาฯ มีหน้าที่กำหนด 

นโยบายและดูแลให้มีการนำนโยบายไปปฏิบัติอย่างถูกต้อง 

เพื่อคำนึงถึงประโยชน์ของมหาวิทยาลัย เช่น การแก้ไขระเบียบ

เพื่อให้มีการทำงานที่คล่องตัวขึ้นและสามารถตรวจสอบได้ 

ไม่ใช่เป็นการล้วงลูก 

นโยบายจากสภาฯสู่การปฏิบัติที่เห็นผล
อย่างเป็นรูปธรรม

จากการที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่านมาจากทุก

ภาคส่วน ดังนั้น จึงเกิดความร่วมมือ เช่น บริษัท สหพัฒน์พิบูล 

(มหาชน) จำกัด ได้ให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเข้าไปฝึกงาน

ที่โรงงาน หรือมหาวิทยาลัยมีความร่วมมือกับโรงเรียนร่มเกล้า 

โดยมีอาจารย์เข้าไปสอนนักเรียนในโรงเรียน หากนักเรียนจบ

การศึกษาสามารถเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย ซึ่งการรับนักศึกษา    

มีการแข่งขันสูง แต่ทางมหาวิทยาลัยก็มีการแยกชัดเจน

เนื่องจากเป็นมหาวิทยาลัยวิชาชีพ  

มหาวทิยาลยัมกีารเปดิสอนหลกัสตูรพเิศษ โดยจบแลว้ให้
ประกาศนียบัตร และมีการประสานงานกับต่างประเทศ เช่น 
เรื่องการออกแบบ (Design) และในเร็วๆ นี้ จะมีการประชุม
ระหว่างประเทศเรื่องแฟชั่นโดยมหาวิทยาลัยเป็นเจ้าภาพ       
แต่ยั งด้อยประสบการณ์ เรื่องการประชาสัมพันธ์ผลงาน
มหาวิทยาลัย เรื่อง Branding ต่างๆ ซึ่งในอนาคตได้สภาฯ แจ้ง
ให้อธิการบดีเพื่อการส่งเสริมการลงทุนการประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยให้มากกว่านี้ โดยให้ฝ่ายบริหารเชื่อมโยงและ
ประสานงานกับบริษัทด้านการตลาด โดยต้องให้บุคคล
ภายนอกเห็นว่า มหาวิทยาลัยมีอะไร สิ่งเหล่านี้บางครั้งเรา       
คิดว่าคนภายนอกรู้ แต่ความจริงคนภายนอกไม่รู้  

มหาวิทยาลัยกำลังร่วมมือกับ กทม. สร้างศูนย์กีฬา 
เพื่อที่จะบริการชุมชนและให้นักศึกษาได้ใช้ประโยชน์ในพื้นที่
ของมหาวิทยาลัยด้วย แต่ก็ยังขาดการประชาสัมพันธ์ บางครั้ง
อาจจะต้องมีผู้บริหารคอยประสานกับทางสื่อเพื่อทำข่าวและ   
เผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัย หรือแม้แต่ในอนาคต
จะมีรถไฟฟ้า (BTS) สร้างหน้ามหาวิทยาลัย โดยให้เป็นชื่อสถานี
ของมหาวิทยาลัย  

มหาวทิยาลยัพยายามทีจ่ะสรา้งรายไดใ้หม้หาวทิยาลยัเอง 
เนื่องจากมีงบประมาณน้อยมากและจะมีการลดงบประมาณ       
ลงเรื่อยๆ เราจึงต้องช่วยตัวเอง ไม่เช่นนั้นมหาวิทยาลัยจะ
ลำบาก เพราะต้องมีงบประมาณที่จะพัฒนาบุคลากร อาจารย์
ระดับปริญญาเอกยังมีน้อย มหาวิทยาลัยจึงมีความพยายาม
พัฒนาให้ถึงระดับที่ตั้งไว้ การให้ทุนการศึกษา สิ่งเหล่านี้ล้วน
ต้องใช้งบประมาณทั้งสิ้น ซึ่งงบประมาณ เงินสะสมของ
มหาวิทยาลัยมีอยู่ประมาณ 400 ล้านบาท แต่การลงทุนในการ
สร้างหอพักอาจจะได้รายได้กลับมาประมาณ 20 กว่าล้านบาท
แตก่ถ็อืเปน็รายไดร้ะยะยาว เปน็การลงทนุทีคุ่ม้คา่ เปน็ประโยชน์ 
ในการใช้สอยของทุกคน  
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สถาบันคลังสมองของชาต ิ โดยโครงการจัดตั้งสถาบัน
ธรรมาภิบาลมหาวิทยาลัย (Univers i ty Governance 
Institute: UGI) จัดการสัมมนาเรื่อง “สภามหาวิทยาลัยกับ
บทบาทในการกำหนดนโยบายและแผนกลยุทธ์ของ
มหาวทิยาลยั” เมือ่วนัพธุที ่17 ตลุาคม 2554 ณ หอ้งแซพไฟร ์
ชัน้ 2 โรงแรมเซนจรูี ่ ปารค์ ถนนราชปรารภ กรงุเทพฯ เพือ่เปน็      
เวทีแลกเปลี่ยนความคิด และประสบการณ์เกี่ยวกับการกำหนด  
เป้าหมาย นโยบาย และแนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัย        
รวมทั้งการกำกับติดตามดูแลของสภามหาวิทยาลัยในการนำ   
แผนกลยุทธ์นั้นไปปฏิบัติให้สำเร็จผลตามที่ได้ตั้งไว้ 

ผูเ้ขา้รว่มการสมัมนาประกอบดว้ย นายกสภามหาวทิยาลยั 
กรรมการสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี ผู้บริหารมหาวิทยาลัย 
กรรมการสภาคณาจารย์และบุคลากรที่สนใจจากสถาบัน       
อุดมศึกษาต่างๆ ทั่วประเทศจำนวน 150 คน โดยมีหัวข้อ           
การบรรยายจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ดังนี้  

   » บทบาทหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยในการกำหนด  
    นโยบายและแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย โดย     
    • ศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ 

   » สภามหาวิทยาลัยมีบทบาทหน้าที่อย่างไรในการ  
    กำหนดและการกำกับติดตามนโยบาย แผนกลยุทธ์   
    ของมหาวทิยาลยั : แลกเปลีย่นเรยีนรูป้ระสบการณ ์โดย 

    • ศาสตราจารยก์ติตคิณุ ดร.คณุหญงิสชุาดา กรีะนนัทน์   
     (กรรมการสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) 

    • ดร.ชัยณรงค์ มนเทียรวิเชียรฉาย 
     (นายกสภามหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น) 

    • ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร 
     (นายกสภามหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา/ 
     กรรมการวิทยาลัยชุมชน 

  ดำเนินการอภิปราย โดย ดร.กมลินทร์ พินิจภูวดล 
     (รองผู้อำนวยการสถาบันคลังสมองของชาติ  
     มูลนิธิส่งเสริมทบวงมหาวิทยาลัย) 


สรุปการสัมมนา 

สภามหาวิทยาลัยกับบทบาทในการกำหนดนโยบาย 
และแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย  

ศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์        
“บทบาทหนา้ทีส่ภามหาวทิยาลยัในการกำหนด
นโยบาย และแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย” 

สรุปได้ดังนี้  

  อันดับแรก ต้องพิจารณาความสำคัญของ     
มหาวิทยาลัยจากปรัชญา “การนำทางความคิดทรงพลังกว่า
การนำทางอำนาจ” อันเป็นหลักการที่จำเป็นแต่ไม่ควรนำมาใช้
อย่างฟุ่มเฟือยในสังคม มหาวิทยาลัยทำหน้าที่เป็น “ผู้นำทาง
ความคิด” และความสำคัญของสภามหาวิทยาลัยในฐานะผู้ทำ
หน้าที่เป็นผู้ใช้อำนาจควบคุมมหาวิทยาลัยโดยตรง ดังนั้น สภา
มหาวิทยาลัยต้องทำหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ สละเวลาใน
การทำหน้าที่ มีโครงสร้างการกำกับดูแลที่เอื้ออำนวยต่อการ
ทำหน้าที่ เพื่อสร้างมหาวิทยาลัยให้เป็นสถาบันทางความรู้         
มีลักษณะพิเศษสำหรับการถ่ายโอนความรู้เพื่อสร้างความเจริญ
งอกงามให้กับมนุษยชาติ 

 การเปลีย่นแปลงไปสูก่ารพฒันาอยา่งยัง่ยนื 
ต้องมีการเปลี่ยนแปลง 3 ด้าน คือ 1) คน 2) ระบบ และ 3) 
บริบท โดยต้องมีการกำหนดวิสัยทัศน์การบริหารให้ชัดเจน          
เช่น การกำหนดวิสัยทัศน์ในการสร้างคนตามอัตลักษณ์ของ           
มหาวทิยาลยัและหากไดม้กีารนำ “แนวคดิเชงิปรชัญา” มาเปน็
ปจัจยักำหนดการวางแผนการพัฒนาจะทำให้เกิดการเชื่อมโยง
ศาสตร์และเรื่องราวต่างๆ ทางด้านลึกและกว้าง มาปรับใช้ใน
สถานการณ์จริงได้เป็นอย่างดี 

 << กิจกรรมส่งเสริมธรรมาภิบาลฯ
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  การเปลี่ยนแปลงคน สภามหาวิทยาลัยต้องทำ
หน้าที่กำกับคุณภาพทุกด้านของการจัดการศึกษามหาวิทยาลัย 
สร้างเสริมศักยภาพให้กับผู้ให้ความรู้และกระบวนการถ่ายทอด
ความรู้สู่ผู้เรียน ให้ความสำคัญกับการสรรหาบุคลากรสาย      
การสอน (มัคคุเทศก์แห่งความรู้) ที่มีองค์ความรู้อย่างแท้จริง           
ไม่เพียงแต่ได้รับการรับรองว่ามีคุณสมบัติด้านวุฒิการศึกษา
ตามที่กฎระเบียบกำหนด ต้องมีความรู้กว้าง และต้องการจัด
บุคลากรเหล่านั้นให้เหมาะสมกับการสอนแต่ละระดับ เช่น 
อาจารย์ผู้ใหญ่ ตลอดจนสร้างกระบวนการพัฒนาอาจารย์ผู้สอน
ให้มีการพัฒนาองค์ความรู้ เพื่อทำหน้าที่สร้างกระบวนการเรียน
การสอนและการประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนได้พัฒนา       
ความสามารถ และทักษะทางความคิด สามารถนำทฤษฎีไป
ปฏิบัติ ได้จริงในสถานการณ์ยุคการปฏิวัติความรู้ปัจจุบัน 
(Knowledge based Society) ซึ่งป็นระยะเวลากว่า 20 ปีที่
ผ่านมาแล้ว 

ดังนั้น สภามหาวิทยาลัยต้องวิเคราะห์ความเข้มแข็ง
ทางความรู้ให้เกิดเป็นอัตลักษณ์	สร้างความโดดเด่น	ในขณะ
เดียวกันต้องสอดคล้องกับบริบทของสังคมประเทศเป็น
สำคัญ	 เพื่อรองรับการเปิดเสรีอุดมศึกษาและเป็นทางเลือก
ทางการศึกษาให้กับผู้เรียนนานาชาติ ทั้งต้องมีการปรับเปลี่ยน
แนวความคิดต่ างๆ ดั งตั วอย่ าง ประเทศสิ งคโปร์ที่ ซึ่ ง          
มหาวิทยาลัยมีความเข้มแข็งในการวิจัยเกี่ยวกับน้ำ อันเนื่อง  
มาจากการนำจุดอ่อนการขาดแคลนน้ำของประเทศมาเป็น        
จุดเน้น เป็นต้น ดังนั้น ภาพรวมการอุดมศึกษาของประเทศ
ต้องมีความชัดเจนและมหาวิทยาลัยแต่ละแห่ง แต่ละกลุ่ม
ประเภทตอ้งมจีดุเนน้พรอ้มทัง้แสดงความเชีย่วชาญทีแ่ตกตา่งกนั 
ซึ่งการสรรหาบุคลากรสายการสอนของมหาวิทยาลัยอาจนำ 
แนวทางการคัด เลือกมาจากแนวโน้ม เข้ าสู่ จุ ด เน้นของ
มหาวิทยาลัย อาทิ มหาวิทยาลัยที่มีจุดเน้นด้านการเกษตร         
ทุกคณะและสาขาวิชาควรจัดการเรียน การสอนและคัดเลือก
อาจารย์ให้มีความสอดคล้องกับด้านการเกษตรอย่างมีบูรณาการ    
ซึ่งตรงกับความต้องการเฉพาะด้าน และไม่ควรดำเนินการแบบ
ทั่วไป 

สภามหาวิทยาลัยต้องกล้าในการใช้อำนาจตัดสินใจใน
การกำกับการบริหารของมหาวิทยาลัย ต้องมีการร่วมกำหนด
วิสัยทัศน์ที่ เหมาะสมด้านการบริหารบุคลากร เพื่อนำไปสู่
กำหนดแผนการบริหารมหาวิทยาลัยในระยะยาวและระยะสั้น
ตามลำดับ การให้ความสำคัญกับระบบพี่เลี้ยง (Mentoring/
Coaching) มาใช้ในกระบวนการเรียนการสอนในยุคปัจจุบัน 
ซึ่งในปัจจุบันมหาวิทยาลัยให้ความสำคัญกับการจัดการสอน

ระดับสูงกว่าบัณฑิตศึกษา แต่แท้ที่จริงแล้วควรเริ่มตั้งแต่การให้

ความสำคัญกับระบบอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษาเพื่อสร้างความเข้มเข็งให้กับอนาคตของชาติที่มี

ลักษณะและปัจจัยนำเข้าที่แตกต่างกัน มหาวิทยาลัยต้องให้

ความสำคัญกับ	 “สัดส่วนของอาจารย์ต่อนักศึกษา”	 รวมทั้ง

พัฒนา	“กลไกในการให้คำปรึกษา”	 โดยกำหนดระยะเวลาใน

การให้คำแนะนำมากขึ้นและเกิดประสิทธิภาพอย่างแท้จริง	

  การเปลี่ยนแปลงระบบ มหาวิทยาลัยต้องให้

ความสำคัญกับการใช้งบประมาณของมหาวิทยาลัยและมี

แนวทางการลงทุนของมหาวิทยาลัย และจัดระบบเงินเดือนให้

มีความสอดคล้องกับศักยภาพของแต่ละบุคคล โดยการสร้าง   

ตัวบ่งชี้และเกณฑ์ในการประเมินเพื่อกำหนดค่าตอบแทนที่

เหมาะสม และตระหนักถึงการเชิญอาจารย์ที่มีชื่อเสียงใน      

ระดับนานาชาติมาเป็นผู้สอนของมหาวิทยาลัย  

ระบบที่ต้องพัฒนาเป็นอันดับแรกเพื่อการบริหาร         

มหาวิทยาลัยคือ “ระบบการกำกับดูแลมหาวิทยาลัย” ในด้าน

โครงสร้างของสภามหาวิทยาลัยที่ต้องมีการพัฒนาและให้         

ความสำคัญกับองค์ประกอบของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายใน

และภายนอกมหาวิทยาลัยให้มีความหลากหลายเพื่อนำไปร่วม       

สู่จุดชดัเจนและเกดิความพงึพอใจกบัทกุภาคสว่นทีเ่กีย่วขอ้ง และ

ต้องมีการกำหนด “คุณสมบัติของกรรมการสภาฯ” ให้

สอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย โดยอาจให้ความสำคัญ

กับการทำงานของกรรมการสภามหาวิทยาลัยแบบเต็มเวลา 

(Full Time) ตลอดจนสร้างระบบการประเมินผลการดำเนิน

งานของสภามหาวิทยาลัย เพื่อสร้างวัฒนธรรมคุณภาพภายใน

มหาวิทยาลัย และลดปัญหาที่เกี่ยวกับคุณภาพการจัดการศึกษา 

เช่น การขายปริญญาการเมือง หรือความขัดแย้งภายใน        

มหาวิทยาลัย เป็นต้น ทำให้มหาวิทยาลัยเป็นกลไกเชิงบวกใน  

การพฒันาและขบัเคลือ่นสังคมให้มีการพัฒนาที่ยั่งยืน 

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์:
สภามหาวิทยาลัยมีบทบาทหน้าที่อย่างไร
ในการกำหนดและการกำกับติดตามนโยบาย
แผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย

โดย	 ศาสตราจารย์กิตติคุณ	ดร.คุณหญิงสุชาดา	กีระนันทน์	

	 	 ดร.ชัยณรงค์	มนเทียรวิเชียรฉาย	

	 	 ดร.กฤษณพงศ์	กีรติกร 
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 มหาวิทยาลัยของรัฐ มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ มหาวิทยาลัยเอกชน 

เป็นส่วนราชการ 

ตอ้งบรหิารจดัการโดยกฎระเบยีบราชการ
ในการบริหาร 

 • งานบุคคล   
 • การงบประมาณ   
 • การเงิน การคลังและพัสดุ   
 • โครงสร้างองค์กร  
 

การบริหารวิชาการ มีอิสระมากพอควร 

สภามหาวิทยาลัยมีบทบาทน้อยและ  
มีหน่วยงานที่กำกับดูแลขั้นสูงขึ้นไป 

ไม่เป็นส่วนราชการ	แต่เป็นหน่วยงานของรัฐ 

 • รับงบประมาณแผ่นดิน  

 • มอีสิระ และความคลอ่งตวัในการบรหิารจดัการ  
  มากขึ้น โดยเฉพาะ “การบริหารงานบุคคล   
  งานการเงิน การคลังและการพัสดุ การจัด  
  โครงสร้างองค์กร”  

 • มกีฎระเบยีบทีส่ภามหาวทิยาลยักำหนดภายใต ้ 
  กรอบกฎเกณฑ์ของรัฐและหลักธรรมาภิบาล   
  ความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 

ยงัตอ้งองิกฎเกณฑด์า้นวชิาการของ ก.ก.อ. และ ก.พ.อ. 
หลักสูตร และตำแหน่งทางวิชาการ 

ต้องมีการรายงานผลการดำเนินงานต่อรัฐมนตรีมีการ 
ตรวจสอบจากหน่วยงานภายนอก 

• อำนาจหนา้ทีข่องสภาสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน  
 ตามพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน   
 พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.   
 2550 

• มาตรา 34 สภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน   
 มีอำนาจหน้าที่วางนโยบาย กำหนดพันธกิจ   
 เป้าประสงค์ สรรหา สนับสนุนและติดตาม  
 กำกับการปฏิบัติงานของอธิการบดี ประเมิน  
 การปฏิบัติงานของสภาสถาบันและควบคุม  
 ดูแลกิจการทั่วไปของสถาบัน (ดา้นการบรหิาร  
 ทัว่ไป การบรหิารวชิาการ การบริหารบุคลากร         
 และการบริหารการเงิน) 

ขอบเขต บทบาท อำนาจหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยมีความแตกต่างกันตามประเภทของมหาวิทยาลัย ซึ่งสามารถจำแนกเปน็ 
3 กลุ่มหลัก ได้แก ่ มหาวิทยาลัยของรัฐ มหาวิทยาลัย ในกำกับของรัฐ และมหาวิทยาลัยเอกชน ซึ่งบทบาทอำนาจหน้าที่ของ                 
สภามหาวิทยาลัยนั้นถูกกำหนดโดยพระราชบัญญัติของมหาวิทยาลัย ข้อบังคับ และกฎเกณฑ์ของหน่วยราชการอื่นที่เกี่ยวข้อง           
โดยแสดงความแตกต่างได้ดังนี้ 

อำนาจและหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย
สภามหาวิทยาลัยมีอำนาจและหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัย และโดยเฉพาะให้มีอำนาจและหน้าที่ ดังนี้ 

มหาวิทยาลัยของรัฐ  มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ และเอกชน 

(1) วางนโยบายของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการศึกษา การวิจัย การให้  
 บริการทางวิชาการแก่สังคม และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของชาติ 

(2) อำนาจหน้าที่อื่นๆ ในด้านการออกระเบียบเกี่ยวกับการบริหารการ  
 เงินและทรัพย์สิน อนุมัติปริญญา การดำเนินการเกี่ยวกับการแต่งตั้ง  
 ผู้บริหาร และผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ หลักสูตร งบประมาณ  

(3) พิจารณาการจัดตั้ง รวม ยุบเลิกหน่วยงาน การรับหรือยกเลิกสถาบัน  
 สมทบ 

(4) พิจารณาให้ความเห็นเรื่องเกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัยตามที่  
 อธกิารบดีเสนอ  

(1) กำหนดเป้าหมาย วางนโยบาย และแนวทางในการพัฒนาของ  
 มหาวิทยาลัย เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย (บุกเบิก   
 แสวงหาและเป็นคลังความรู้ ให้การศึกษา ส่งเสริม ประยุกต์  
 และพัฒนาวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง สร้างบัณฑิต วิจัย เป็นแหล่ง   
 รวมสติ ปัญญา และบริการทางวิชาการแก่สังคม รวมทั้งสืบสาน  
 ทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มุ่งหวังให้บัณฑิตของมหาวิทยาลัย  
 มีคุณธรรมกำกับความรู้ เพียบพร้อมด้วยสติปัญญาและจริยธรรม   
 ใฝ่รู้ กอปรด้วยวิจารณญาณ จิตใจเสียสละ และความสำนึกรับ  
 ผิดชอบต่อส่วนรวม) 

(2) อำนาจหน้าที่อื่นๆ ในด้านการออกระเบียบเกี่ยวกับการบริหาร  
 การเงินและทรัพย์สิน อนุมัติปริญญา การดำเนินการเกี่ยวกับ  
 การแต่งตั้งผู้บริหาร และผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ หลักสูตร   
 งบประมาณ  

(3) อนมุตักิารจดัตัง้ รวม ยบุเลกิหนว่ยงาน การรบัหรอืยกเลกิสถาบนัสมทบ 

(4) รับรองรายงานประจำปี และเสนอรัฐมนตรี 

(5) ออกข้อบังคับเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล 

(6) ตดิตามประเมนิผลการปฏบิตังิานของอธกิารบดแีละหวัหนา้สว่นงาน 

(7) กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการจัดหารายได ้ และการจัดการด้าน  
 การเงนิอืน่  
 (ตัวอย่างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) 

ศาสตราจารยก์ติตคิณุ ดร.คณุหญงิสชุาดา กรีะนนัทน ์ 
(มมุมองมหาวทิยาลยัในกำกบัของรฐั) 
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การกำหนดและกำกับติดตามนโยบายและกลยุทธ์
1. สภามหาวิทยาลัยมีอำนาจหน้าที่หลักในการกำหนดเป้าหมาย วางนโยบายและแนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัย ดังนั้น   
 สภามหาวิทยาลัยต้องเป็นองค์คณะที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้านอุดมศึกษา เพื่อสร้างกรอบในการดำเนินงานและ  
 ขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยตามบริบทและอัตลักษณ์ของตนเอง 

2 จากการเปลี่ยนแปลงด้านวิชาการ สังคมและเศรษฐกิจของโลกและประเทศที่เกิดขึ้นตลอดเวลา มหาวิทยาลัยจึงจำเป็นต้องปรับตัว   
 และมีการกำหนดเป้าหมาย นโยบายและแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยทุกๆ ระยะเวลาหนึ่ง เช่น 4 ป ี 

บทบาทหน้าที่ของสภาในการกำหนดนโยบายและกลยุทธ์
สภามหาวิทยาลัยต้อง“รับผิดชอบให้เกิดกระบวนการที่มีประสิทธิผลในการกำหนดนโยบายและกลยุทธ์รวมทั้งเป็นผู้อนุมัติ       

เป้าหมาย นโยบาย และกลยุทธ์” ซึ่งอาจมีแนวทางดำเนินงาน 2 แนวทาง ดังนี้ 

การกำกบัและตดิตามนโยบายและแผนกลยทุธ์
1. การกำหนด “เกณฑ์การวัดผลการดำเนินงาน” ตาม  
 นโยบายและแผนกลยุทธ์ให้ชัดเจน เช่น การกำหนดเกณฑ์  
 การประเมินผลการดำเนินงานของอาจารย์ผู้สอน นักวิจัย   
 รวมทั้งบุคลากรทุกระดับของมหาวิทยาลัยโดยเริ่มจาก  
 การกำหนดหน้าที่และภาระงานของให้ชัดเจน  

2. การกำหนดให้ฝ่ายบริหารรายงานความคืบหน้าของ  
 โครงการต่างๆ เป็นระยะ 

3. การรายงานผลการดำเนินงานประจำปี เพื่อเป็นการวัดผล  
 และแสดงผลการดำเนินงานจากการแผนปฏิบัติงานของ  
 มหาวิทยาลัย 

4. การประเมินผลการทำงานของอธิการบดีและผู้บริหารอื่น 

1. สภามหาวทิยาลยัตอ้งอาศยัความรว่มมอืขององคป์ระกอบผูท้รงคณุวฒุิ   

 ภายนอกและผู้บริหาร โดยการทำหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพของ  

 สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ในการระดมความคิดเพื่อร่วมกำหนด        

 เปา้หมายของมหาวทิยาลยั และกำหนดนโยบายรวมทัง้กลยทุธเ์พือ่ให้  

 บรรลุเป้าหมายนั้น ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามบริบทของมหาวิทยาลัย  

 แต่ละแห่งที่มีความแตกต่างกัน และในสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง   

 ของสังคมที่เป็นไปอย่างรวดเร็ว สิ่งท้าทายอีกประการหนึ่งคือ การ  

 ระดมสรรพกำลงัและสรา้งเครอืขา่ยความรว่มมอืระหวา่งมหาวทิยาลยั   

 ทุกกลุ่มเพื่อร่วมสร้างความเข้มแข็งในการจัดการศึกษาของประเทศ  

 ให้พร้อมรับการเปิดเสรีทางการศึกษาของประเทศเศรษฐกิจอาเซียน   

 ในปี ค.ศ. 2015  

แนวทางการดำเนินงาน ข้อดี ข้อด้อย 

• สภามหาวิทยาลัยปฏิบัติหน้าที่กำหนดนโยบายและแผนกลยุทธ์  
 ด้วยตนเอง 

• ต้องการกรรมการที่ให้เวลาเต็มที่และมีความรู้ความเข้าใจ  
 สถานการณ์อุดมศึกษาอย่างแท้จริง 

• ต้องการสำนักงานสภามหาวิทยาลัยที่ เข้มแข็งที่สามารถ  
 ประสานให้เกิดการทำงานร่วมกันที่ดี 

• ทำให้สภามหาวิทยาลัยมีความเข้าใจในนโยบายและแผน  
 กลยุทธ์ที่กำหนดได้ดี และสามารถนำไปสู่การกำกับติดตาม  
 ที่ดีได้ 

• สภามหาวิทยาลัยปฏิบัติหน้าที่กำหนดนโยบายและแผนกลยุทธ์  
 ผ่านการเสนอของผู้บริหาร 

• มหาวิทยาลัยอาจมีความรู้ความเข้าใจสถานการณ์อุดมศึกษา  
 ดีกว่า 

• มหาวิทยาลัยมีทรัพยากรที่สนับสนุนการกำหนดนโยบายและ  
 วางแผนกลยุทธ์ที่พร้อมกว่า 

• สภามหาวิทยาลัยต้องพิจารณาแนวนโยบายและแผนกลยุทธ์  
 อย่างถ่องแท้ เพื่อตัดสินใจกำหนด และสามารถนำไปสู่การ  
 กำกับและติดตามผลได้ 

2. สภามหาวิทยาลัยต้องกำหนดให้ผู้บริหารทำการระดมความคิดและ  
 ยกร่างเป้าหมาย นโยบายและกลยุทธ์อีกทางหนึ่ง เพื่อเสนอให้สภา  
 มหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ โดยใช้ระยะเวลาที่เหมาะสมในการ  
 พิจารณาอนุมัตินโยบายนั้นๆ อย่างแท้จริง เพื่อกำหนดแนวทาง  
 การดำเนินงานตลอดจนการประเมินประสิทธิผลการดำเนินงาน  
 ของมหาวิทยาลัยตามกรอบการดำเนินงานตามนโยบายที่เกี่ยวข้อง 
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สภามหาวิทยาลัยกับฝ่ายบริหาร

Governance หมายถึง การกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
นโยบายและเป้าหมายขององค์กร กำหนดกฎเกณฑ์ ระเบียบวิธี
การปฏิบัติงาน การตัดสินใจเรื่องสำคัญ การกำกับดูแลการ
บริหารงาน และการติดตามผลการดำเนินงาน 

Management หมายถึง การบริหารงานเพื่อสนอง
นโยบายและเป้าหมายตามวิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์กร    
การปฏิบัติงานตามระเบียบ กฎ วิธี เกณฑ์ที่กำหนด การเสนอ
เรื่องสำคัญพร้อมข้อมูลที่ครบถ้วนเพื่อการพิจารณา การจัดการ
บริหารงานประจำ และการเสนอผลการดำเนินงาน  

ความแตกตา่งระหวา่งGovernance และManagement
คอื

• สภามหาวิทยาลัย ➔ govern (ควบคุม ดูแล ปกครอง) ซึ่ง  
 อำนาจ และหน้าที่ ตลอดจนความรับผิดชอบในการกำกับ  
 ดูแลมหาวิทยาลัย 

• ผู้บริหาร ➔ manage (จัดการ บริหาร ทำให้เกิดขึ้น) 

ประสิทธิภาพการกำกับและติดตาม ปัญหาที่
เกี่ยวข้องกับการกำกับติดตาม คือ การที่สภามหาวิทยาลัย
ก้าวก่ายงานฝ่ายบรหิาร สภามหาวทิยาลยัไมท่ำหนา้ทีก่ำกบัดแูล 
สภามหาวทิยาลยั ถูกฝ่ายบริหารกำกับ ดังนั้นสภามหาวิทยาลัย
ต้องเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนตามกรอบและแนวปฏิบัติของ

มหาวิทยาลัยนั้นๆ ซึ่งสภามหาวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยกำกับฯ 
ต้องทำงานแตกต่างจากมหาวิทยาลัยของรัฐอันเนื่องมาจาก
กรอบและแนวปฏิบัติให้ความเป็นอิสระมากกว่า 

ปัจจัยความสำเร็จในการกำกับติดตาม
1. ความเข้าใจเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของกรรมการสภาฯ 

2. ความเข้าใจพระราชบัญญัติของมหาวิทยาลัยที่กำหนด  
 อำนาจหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย ตัวอย่างมหาวิทยาลัยใน  
 กำกับฯ ที่สภามหาวิทยาลัยมีอำนาจหน้าที่เพิ่มเติมจาก  
 มหาวิทยาลัยของรัฐ และมีความอิสระเพิ่มขึ้น 

3. กรรมการสภา ต้องเข้าใจและปฏิบัติบทบาทของตนตาม  
 กรอบอำนาจหน้าที่ และกำกับดูแลโดยใช้กฎระเบียบ 

4. การกำกับดูแล กับการบริหารจัดการ 

5. ความเข้าใจเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยในบริบทโลกปัจจุบัน เช่น   
 มหาวิทยาลัยไม่ใช่องค์กรทั่วไปทั้งที่แสวงหาหรือไม่แสวงหา  
 กำไร การสร้างบัณฑิต การสร้างองค์ความรู้และผลงานทาง  
 วิชาการ และการดูแลบุคลากรวิชาการ (อาจารย์ นักวิจัย)  

6. การทำงานร่วมกันระหว่างสภาฯ กับผู้บริหาร ความเข้าใจ  
 บทบาทอำนาจหน้าที่ของสภาฯ และของผู้บริหารการ   
 สนับสนุนการทำงานซึ่งกันและกัน การสื่อสารที่ดี การยึด  
 หลักธรรมาภิบาล ความโปร่งใสและตรวจสอบได้ 

ดร.ชัยณรงค์ มนเทียรวิเชียรฉาย  
(มุมมองมหาวิทยาลัยเอกชน)

จากประสบการณ์ทำหน้าที่สภามหาวิทยาลัยของ
มหาวทิยาลยัเซนตจ์อหน์ สามารถแสดงพฒันาการเปน็ 3 ชว่งเวลา 
ดังนี้ 

1.ปฐมการ : ยุคเริ่มก่อตั้งมหาวิทยาลัย สภามหาวิทยาลัย     
 ไม่มีการกำหนดนโยบาย ไม่มีการติดตามผลการ ดำเนินงาน   
 ไม่มีการติดตามแผนกลยุทธ์ โดยใช้สามัญสำนึกในการ  
 พิจารณาเรื่องต่างๆ ในที่ประชุม 

2.การค้นพบ : ยุคที่มหาวิทยาลัยมีการเปลี่ยนแปลง          
 องค์ประกอบของสภามหาวิทยาลัย ซึ่งส่วนใหญ่มาจาก  
 ภาคเอกชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งมาจากตลาดหลักทรัพย์   

 ซึ่งให้ความสำคัญกับมาตรฐาน และความโปร่งใสในการ  
 ทำหน้าที่กรรมการสภามหาวิทยาลัย โดยริเริ่มจากการ  
 กำหนดนโยบายในด้าน 

 2.1  บัญชีและการเงิน (Monitor) จากผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับ  
   การยอมรับ 

 2.2 ระบบข้อมูลสารสนเทศ เพื่อประโยชน์การใช้ข้อมูล  
   มาพัฒนาระบบการบริหารมหาวิทยาลัยโดยรวม 

 2.3 สร้างความตระหนักและการสร้างการรับรู้บทบาท  
   หน้าที่ของกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
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ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร 
(มุมมองมหาวิทยาลัยกลุ่มใหม่:มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล) 

3.สนุกและเป็นธรรมชาติ : ยุคที่มองเห็นงานของกรรมการ  
 สภามหาวิทยาลัยเป็นเรื่องสนุกและเป็นธรรมชาติ ได้แก่ 

 3.1 หน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

 3.2 เวลาสำหรับการให้ข้อเสนอแนะต่อฝ่ายบริหารในการ  
   ประชุมเพื่อพิจารณาวาระเชิงนโยบายมากขึ้น เช่น   
   ด้านวิชาการ ด้านการเงิน เป็นต้น 

 3.3 การกำหนดนโยบายมหาวิทยาลัยโดยฝ่ายบริหารเพื่อ  
   ให้ที่ประชุมได้พิจารณา 

 3.4 การจัดประชุม Retreat  

การกำหนดนโยบายของมหาวิทยาลัย ฝ่ายที่มี
ความสำคัญต่อการกำหนดนโยบายคือ ผู้รับใบอนุญาตและ
สภาสถาบัน ซึ่งมหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยทางคริสต์ศาสนา
และมีองค์กร “สภาการศึกษาคาทอลิก”	 ในระดับโลกและ
ระดับประเทศให้ทิศทางและแนวนโยบายการจัดการศึกษาใน
อันดับแรก โดยบทบาทของผู้รับใบอนุญาตและสภาสถาบัน         
มีดังนี้ 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล ในฐานะเปน็มหาวทิยาลยั 

กลุม่ใหม ่ (ภาพยคุของการเกดิสถาบนัอดุมศกึษา) ซึง่มพีฒันาการ

จากโรงเรียนสอนอาชีพ ดังนี้ 

• โรงเรียนประถมศึกษาพิเศษภาษาอังกฤษวัดสัมพันธวงศ์   

 (2443) ➔	พณิชยการพระนคร ➔ มทร.พระนคร  

• โรงเรียนศรีสุรินทร์กสิกรรม (2470) ➔ มทร.อิสาน โรงเรียน   

 ช่างตัดเสื้อวัดสุทัศน์ ชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ➔ มทร. พระนคร  

• โรงเรียนเพาะช่าง แผนกช่างก่อสร้าง อุเทนถวาย ➔   

 มทร.ตะวันออก  

• โรงเรียนประถมอาชีพช่างไม้ (2481) ➔ มทร.ล้านนาตาก  

• โรงเรียนช่างทอวัดโบสถ์ โชติเวช (2481) ➔ มทร.พระนคร  

• โรงเรียนเกษตรกรรมน่าน (2481) ➔ มทร.ล้านนาน่าน  

ในสถานการณ์ปัจจุบันอุดมศึกษาไทยกับโลกาภิวัตน์ 

(จากแนวความคิดของศาสตราจารย์ ดร.ไพฑูรย์ สินลารัตน์) คือ 

มีลักษณะการทำบัณฑิตให้เป็นคนทันสมัย (Modernizing Thai 

1.ผู้รับใบอนุญาต : ต้องให้ความสำคัญกับผู้เรียน โดย  

 ตระหนกัวา่ผูเ้รยีนเปน็ลกูพระเจา้ ผูเ้รยีนมคีวามดงีามอยูใ่นตวั   

 และเป็นหน้าที่ของสถาบันที่จะต้องใช้กระบวนการทางการ  

 ศึกษาทำให้ความดีนั้นแสดงออกมาภายนอก เพื่อทำให้ความ  

 ดีงามของผู้เรียนไปปรับเปลี่ยนเพื่อพัฒนาสังคมและผู้อื่นให้  

 เกิดขึ้น ซึ่งตรงกับแนวคิด USR ในปัจจุบัน เช่นเดียวกับ  

 กจิกรรมการเสนอโครงการเพือ่พฒันาสงัคมของมหาวทิยาลยั  

 นั้นจะให้โอกาสผู้เรียนได้เสนอแนวคิดในการดำเนินโครงการ  

 เป็นสำคัญ  

2.สภาสถาบัน : ต้องมีองค์ประกอบที่หลากหลาย ได้แก่   

 กฎหมาย บัญชีการเงิน สื่อสาร เทคโนโลยี บริหารจัดการ  

 องคก์ร บรหิารจดัการบคุคล บรหิารเงนิทนุหมนุเวยีน โดยตอ้ง   

 ให้ความสำคัญกับการกำกับและติดตามนโยบายทางด้าน  

 วชิาการ หลกัสตูร การวจิยั การตรวจสอบภายใน การบรหิาร   

 ความเสี่ยง และการจัดโครงสร้างองค์กรที่มีประสิทธิภาพ  

Graduates) การทำให้ระบบอุดมศึกษาไทย เป็นธุรกิจการค้า 

(Commercializing Thai Higher Education) การทำให้ระบบ

อุดมศึกษาไทยจัดการได้ (Managerializing Thai Higher 

Education System) และการทำให้อุดมศึกษาไทยเป็น

นานาชาติ (Internationalization Thai Higher Education) 

ทำให้มหาวิทยาลัยทั้งฝ่ายกำกับดูแลและฝ่ายบริหารให้ความ

สำคัญกับยุทธศาสตร์และนโยบาย (ยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์   

พันธะกิจ SWOT Analysis มาตรฐาน ลูกค้า stakeholders   

การมีส่วนร่วม KPI)  

หากจะพจิารณาถงึระบบอดุมศกึษาในระยะเวลาทีผ่า่นมา

นั้นสามารถกล่าวได้ว่า สถาบันอุดมศึกษาแต่ละกลุ่มมีความ       

แตกตา่งกันทั้งทางด้านงบประมาณ จำนวนนักศึกษา บุคลากร

สายการสอน ฯลฯ ดังนั้นมหาวิทยาลัยแต่ละกลุ่มต้องมีจุดยืน   

เพื่อให้สามารถดำเนินงานตามพันธกิจของตนเองให้ เกิด

ประสิทธิผล การยึดติดโลกาภิวัตน์ทางอุดมศึกษารูปแบบเดิม

จะทำให้อุดมศึกษาไทยและคนไทยจะตกเป็นเครื่องมือของ
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ทุนนิยม การค้าและบริโภคนิยมอย่างไม่ลืมหูลืมตา โลกาภิวัตน์ 

ทำให้ประเทศไทยวิ่งไล่กวดความคิดและวิธีการของตะวันตก

ต่อไป หากทั่วโลกคิดแบบเดียวกัน กินแบบเดียวกัน ไม่คิดใหม ่   

ไม่สร้างสรรค์ มีแต่ตามกัน McDonaldization (รังสรรค์ 

ธนะพรพันธ์) 

ดงันัน้ อดุมศกึษาไทยทีต่อ้งมองไกลกวา่ระบบโลกาภวิตัน ์       

มองไปสู่สังคมหลังโลกาภิวัตน์ (Reglobalization, Post 

Globalization, Glocalization) อุดมศึกษาต้องเป็นผู้นำทาง

ความคิด สร้างโลกาภิวัตน์เชิงรุก (Active Globalization)        

ในสภาพความหลากหลายและแตกต่างของสถาบันอุดมศึกษา 

โลกาภิวัตน์เชิงรุก - Active Globalization           

(ไพฑรูย ์สนิลารตัน)์ มีลักษณะดังนี้ 

1.	จะทำให้บัณฑิตรู้จักคิดวิเคราะห์	 (Criticalizing		 
	 Thai	Graduates) การศึกษาทั่วไป การศึกษาแนวศิลปะ  

 และวิทยาศาสตร์ (Liberal Art Education) การเรียนรู้แบบ   

 (Work Based / Work Place Based / Work Integrated   

 Learning) 

2.	การสร้างความเป็นมนุษย์ในระบบอุดมศึกษาไทย		 
	 (Humanizing	 Thai	 Higher	 Education) สถาบัน  

 การศึกษาต้องให้โอกาสกับคนวงกว้าง ให้พื้นที่กับคนยากจน   

 ส่งเสริมคุณค่าของความเสียสละ เห็นอกเห็นใจช่วยเหลือ  

 เพื่อนมนุษย์  

3.	การสร้างระบบวิชาการในระบบอุดมศึกษาไทย		 
	 (Scholarizing	Thai	Higher	Education) การสร้าง  

 งานวิชาการ การคิดสร้างสรรค์ การตัดสินใจบนพื้นฐานของ  

 หลักวิชา และประโยชน์ของส่วนรวมเป็นหลัก 

4.	การสร้างความเป็นท้องถิ่นในระบบอุดมศึกษาไทย		 
	 (Localizing	 Thai	 Higher	 Education) พัฒนา  

 แนวคิด กิจกรรม วิธีการที่ เป็นของไทยมากขึ้นในเรื่อง           

 ภูมิปัญญา ภูมิธรรม ภูมิพอเพียง มีความสมดุลและเป็น           

 ตัวของตัวเองบนพื้นฐานของชาติไทย สถาบันอุดมศึกษา         

 จึงไม่ควรเหมือนกัน มีมาตรฐานต่างกัน (แต่มีมาตรฐาน) 

ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 

พ.ศ. 2548 ระบุว่า “ให้มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษา

ด้านวิชาชีพ และเทคโนโลยี	 มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา		 

ส่งเสริมวิชาการ		และวิชาชีพชั้นสูงที่เน้นการปฏิบัติ	ทำการ

วิจัย	 ผลิตครูวิชาชีพ	 ให้บริการวิชาการในด้านวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีแก่สังคม	 ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	 อนุรักษ์

สิ่งแวดล้อม	 โดยให้ผู้สำเร็จอาชีวศึกษามีโอกาสศึกษาต่อ

ด้านวิชาชีพเฉพาะทางระดับปริญญาเป็นหลัก” และมีจำนวน            

9 มหาวิทยาลัย 36 วิทยาเขต/พื้นที่ มีนักศึกษา 10% ของ

ระบบมหาวิทยาลัยจำกัดรับ โดยเป็นนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์

และเทคโนโลยีประมาณ 30% ของทั้งหมด 

การกำหนดนโยบายและแผนกลยุทธ์ของ
มหาวิทยาลัย จะคำนึงถึงปัจจัย 

1. การรักษาเอกลักษณ์มหาวิทยาลัยผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ   

 (Hands-on university) และเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี   

 ปัจจัยและเกณฑ์ที่เหมาะสมกับมหาวิทยาลัยวิชาการ (สกอ.   

 สมศ. กพร.) ค่านิยมคนไทยเรื่อง white-collar และ blue-  

 collar worker 

2. การวางตำแหน่งที่เหมาะสม (Positioning) ของสถาบัน  

 อุดมศึกษาที่ต้องตอบความต้องการทั้งของจังหวัด และ  

 ภมูภิาค (Multi-campus provincial university) ทา่มกลาง   

 มหาวิทยาลัยจำนวนมากในพื้นที่ 

3. การวางตำแหน่งที่เหมาะสมเทียบกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี   

 5 แห่ง ได้แก่ มจพ. มจธ. สจล. มทส. ม.แม่โจ้ ซึ่งมีปัจจัย  

 สนับสนุนดีกว่าทั้งด้านอาจารย์ งบประมาณ พื้นฐานอาจารย์   

 และสภาพมหาวิทยาลัย 
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4. วิทยาเขตห่างกัน ซึ่ งทำให้ เกิดมีปัญหาการติดต่อและ  
 ประสานงาน ดังนั้นการสร้างความร่วมมือและการแข่งขัน  
 ทางวิชาการระหว่างวิทยาเขตจึงเป็นปัจจัยที่สำคัญ ตลอดจน  
 การสร้างบรรยากาศวิชาการและบรรยากาศมหาวิทยาลัย 

แนวทางการปฏิบัติของสภามหาวิทยาลัย

1. การ Celebrate Success และคนดี 

2. การถ่ายทอดนโยบายมหาวิทยาลัยสู่คณะ (ผ่านการสรรหา  
 ผู้บริหารและการรายงานการทำงานต่อสภามหาวิทยาลัย) 

3. การประชุมสภามหาวิทยาลัยเปิดกว้างให้ผู้บริหารที่ไม่ได้เป็น  
 กรรมการสภามหาวิทยาลัยเข้าร่วม 

4. การจดัวาระการประชมุสภา (Hot and emerging, นโยบาย,   
 พิจารณา, การพัฒนาเฉพาะเรื่อง) 

5. การจัดประชุมระดมสมองสภามหาวิทยาลัย (Retreat) 

6. การหมุนเวียนการจัดประชุมสภามหาวิทยาลัยไปวิทยาเขต   
 เพื่อรับฟังและดูงานในวิทยาเขตและในพื้นที่ 

7. การประชุมสภามหาวิทยาลัยร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัด   
 ประธานหอการค้า/สภาอุตสาหกรรม ท้องถิ่นและผู้นำ  
 ประชาสังคม 

ที่ประชุมได้อภิปรายอย่างกว้างขวาง
สามารถสรุปได้ดังนี้

1. วิกฤติการศึกษาของชาตินั้นมีอยู่มากอันเนื่องจากความ  
 ผิดพลาดที่เกิดขึ้นในอดีต โดยเฉพาะการที่ระบบการศึกษา  
 ไม่สามารถพัฒนาให้คนไทยมีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างมี  
 เหตุผล ทำให้ผลผลิตการศึกษาไม่มีคุณภาพ แต่ในวิกฤติ         
 ยังจะมีโอกาสและส่วนที่ดีงามอยู่เสมอ ดังนั้นผู้ที่เกี่ยวข้อง  
 ต้องจะต้องร่วมพัฒนาในส่วนที่ดีและในขณะเดียวกัน  
 จะต้องหาแนวทางในการปรับแก้ส่วนที่เป็นข้อบกพร่องเพื่อ  
 ร่วมกันแก้ปัญหาวิกฤติการศึกษาที่เกิดในภายในสถาบัน         
 การศึกษาแต่ละแห่งและภาพรวมการศึกษาทุกระดับของ  
 ประเทศ ทั้งนี้ต้องให้ความสำคัญกับ “การมีส่วนร่วม”           
 ในการนำการศึกษาช่วยแก้วิกฤติของชาติตามความคาดหวัง  
 ของสังคมด้วยอีกทางหนึ่ง  

 ซึ่งแนวทางการแก้ปัญหาต้องเริ่มจากการสร้างคุณค่าให้กับ  
 สมาชกิของประเทศ โดยการฝกึใหค้นไทยสามารถคดิวเิคราะห ์  

 อย่างมีเหตุผล โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาอาจารย์ผู้สอน   

 และต้องมีการเปลี่ยนตัวชี้วัดการประเมินคุณค่าของอาจารย์  

 ในมหาวทิยาลยั ไมเ่พยีงแตก่ารวดัผลจากตำแหนง่ทางวชิาการ    

 ที่ได้รับแต่จะเน้นความมีคุณธรรมเหนือกว่าสิ่งอื่นใด เพื่อ  

 สร้างผลผลิตของมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพ ให้การศึกษา  

 สามารถทำหนา้ทีต่อ่สงัคมใหเ้กดิประโยชนส์งูสดุใหส้อดคลอ้ง   

 กับ “การศึกษาทำหน้าที่ถักทอสายใยของสังคม” ซึ่งหน้าที่  

 ดังกล่าวเป็นภาระหน้าที่อันสำคัญของสภามหาวิทยาลัย  

 โดยตรงในการกำหนดนโยบายและกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย   

 พร้อมกับเกณฑ์การประเมินผลที่เหมาะสมกับสภาพสังคม  

 ประเทศและบริบทของมหาวิทยาลัยเพื่อเป็นกรอบสำหรับ  

 การบริหารมหาวิทยาลัยโดยรวม 

2. มหาวิทยาลัยราชภัฏแต่ละแห่งมีความแตกต่างกันตามบริบท   

 เช่น การพิจารณาอนุมัติหลักสูตร การรับนักศึกษา ฯลฯ   

 และในปัจจุบันการบูรณาการดำเนินการวิจัยร่วมกับชุมชน  

 ท้องถิ่นมีน้อย ดังนั้นนโยบายสำคัญควรริเริ่มด้วยการสร้าง  

 ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏในท้องถิ่นโดยอาจ  

 ดำเนินการในรูปแบบสหวิทยาลัย การสร้างเครือข่ายความ  

 ร่วมมือในการกำหนดนโยบายจากหน่วยงานภาครัฐและ  

 เอกชน และสถาบันการศึกษาที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนพัฒนา  

 กลไกการสนับสนุนงบประมาณที่เหมาะสมจากภาครัฐเพื่อ  

 ผลักดันการบริหารมหาวิทยาลัย 

3. ควรไดม้กีารศกึษาสภาพ ปญัหา และประสทิธภิาพการทำงาน  

 ระหว่างฝ่ายกำกับและฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัย เพื่อให้  

 สามารถนำมาเป็นกรอบในการดำเนินงาน และแก้ปัญหา  

 ต่างๆ ที่เกิดขึ้นและทำให้เกิดประโยชน์ต่อระบบการศึกษา  

 ระดบัอดุมศกึษาไดส้งูสดุ อกีทัง้เพือ่ใหม้หาวทิยาลยัไดก้ำหนด   

 แนวทางการสร้างเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย การคัดเลือก  

 ตัวป้อนที่มีคุณภาพที่จะไม่ทำให้เกิดปัญหาความเสมอภาค   

 การดำเนินงานเพื่อรักษาบุคลากรในปี 2015 และการสร้าง  

 ทศันคตขิองผูเ้รยีนตอ่การจดัการเรยีนการสอนของมหาวทิยาลยั 

4. การบริหารมหาวิทยาลัยควรให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วม  

 ของทกุภาคสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัการศกึษาระดบัอดุมศกึษา   

 ดังนั้นในการจัดประชุมสัมมนาเรื่องที่เกี่ยวข้องควรมีองค์  

 ประกอบของผู้เข้าร่วมประชุมอย่างหลากหลาย เช่น ผู้ที่  

 เกี่ยวข้องด้านการเงิน ด้านนโยบายทางการศึกษา ฯลฯ 
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การบริหารมหาวิทยาลัยภายใต้การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว
โดยเฉพาะอย่างยิ่งลักษณะของผู้เรียนที่เปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
มหาวิทยาลัยจะต้องมีการกำหนดทิศทางและเป้าหมายให้สอดคล้องกับสิ่งที่เกิดขึ้น

และปรับเปลี่ยนกลไลการดำเนินงานให้มุ่งสู่ผลผลิตที่มีคุณภาพ
ประกอบกับปรับปรุงเกณฑ์วัดผลที่สะท้อนคุณภาพอย่างแท้จริง

การมองอนาคตการศึกษานั้นไม่มีรูปแบบที่ชัดเจนมหาวิทยาลัยต้องเตรียมความพร้อมทุกด้าน
สร้างความร่วมมือกันในระบบอุดมศึกษาและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องรวมทั้งตระหนักถึงบทบาท

ของสภามหาวิทยาลัยเป็นสำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องเริ่มต้นจากกระบวนการสรรหาสภามหาวิทยาลัย
ที่มีประสิทธิภาพทั้งผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ต้องมีองค์ประกอบที่หลากหลาย

และผู้แทนคณาจารย์และฝ่ายบริหารที่เหมาะสม


“ 

”	



16 จดหมายข่าวธรรมาภิบาลมหาวิทยาลัย

ที่มาบทความจากบล็อก www.gotoknow.org/blog/council/ 

ที่จริงผมปะติดปะต่อเอาเองจากการไปเยี่ยมชม UCLA 

กับ California State University Long Beach (CSULB) 

จากคำเล่าลือที่รู้มานานว่า รัฐแคลิฟอร์เนียมีระบบมหาวิทยาลัย

ที่เป็นระบบที่ดีที่สุดในโลก ที่เรียกว่า University System คือมี 

University of California at … (UC) เป็นมหาวิทยาลัยวิจัย 

(เน้นวิจัยเชิงทฤษฎี หรือวิจัยพื้นฐาน) แยกกันเป็นคนละระบบ

กับ California State University (CSU) ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่

เน้นการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีและโท และวิจัยเชิง

ประยุกต์ และมีวิทยาลัยชุมชนจัดการเรียนการสอน ๒ ปี 

สำหรับจบออกไปทำงานหรือเรียนต่อที่ UC หรือ USC 

ก่อนไปเยี่ยมชมผมคิดไม่ถึงว่าระบบของเขาจะเชื่อมโยง

ต่อเนื่องกันดีขนาดนี้ คือเขามีวิทยาลัยชุมชนทั้งประเทศ 

๑,๒๐๐ แห่ง ในรัฐแคลิฟอร์เนียมี ๑๑๒ แห่ง นักศึกษาของ 

CSULB ร้อยละ ๕๕ มาจาก วชช. และนักศึกษาของ UC 

System ร้อยละ ๒๙ มาจาก วชช. ตวัเลขนีส้ะทอ้นความนยิม 

วชช. ในรฐัแคลฟิอรเ์นยี 

สิ่งที่ไปเห็น สะท้อนวิญญาณการทำหน้าที่อุดมศึกษาตาม

หน้าที่หรือจุดเน้นของแต่ละสถาบัน เพื่อทำประโยชน์ให้แก ่         

นกัศกึษาของตนแก่รัฐแคลิฟอร์เนียและแก่ประเทศ สรอ. ไม่ใช่

แข่งขันกันเพื่อยกระดบัตวัสถาบนัไปสูส่ภาพที ่“ดยูิง่ใหญก่วา่” 

คือ มหาวิทยาลัย วิจัย (ซึ่งน่าจะหมายถึงเน้นวิจัยเชิงทฤษฎี        

ซึ่งมหาวิทยาลัยวิจัยไทยยังไปไม่ถึง) 

เราเหน็ภาพชดัเจนของการจดัโครงสรา้งพืน้ฐาน (Student 

services) เพื่อให้นักศึกษาใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยเพื่อบ่มเพาะ

ตนเอง ไม่ใช่แค่เรียนวิชา แต่เรียนสังคม เรียนชีวิตเอาเอง เราจึง

เห็น Student Union หอสมุด สนามหญ้าสำหรับพักผ่อนและ

โต๊ะกลางแจ้งสำหรับนั่งเรียนหรือคุยกัน หอพักนักศึกษา ที่จอด

รถจักรยาน บริการสุขภาพ บริการให้คำแนะนำปรึกษา ตำรวจ 
โบสถ ์ สนามกฬีา อาคารออกกำลงักาย ฯลฯ แตล่ะมหาวทิยาลยั 
จัดสิ่งเหล่านี้แตกต่างกันตามเป้าหมายการบ่มเพาะนักศึกษา 
ตามกำลังทรัพย์ของมหาวิทยาลัย และตามประเพณีของตน 

ไปเห็นบรรยากาศและสิ่งอำนวยความสะดวกของ UCLA 
จาก campus tour แล้ว ผมเข้าใจทันทีว่าทำไมค่าเล่าเรียนจึง
แพงมาก เพราะจริงๆ แล้ว ไม่ใช่แค่ “ค่าสอน” ในห้องเรียน แต่
เป็นค่าอำนวยความสะดวกสารพัดด้านเพื่อการฝึกฝนตนเอง
ของนักศึกษา ตอนผมไปเรียนที่ University of Michigan, 
Ann Arbor ผมไม่เข้าใจเรื่องเหล่านี้เลย ตั้งหน้าแต่เรียนวิชา
อย่างเดียว โง่แท้ๆ  

อธิการบดีของ USCLB เล่าเรื่องการบริหารมหาวิทยาลัย
หลายวิทยาเขต (๒๓) ว่า อธิการบดีของทั้งระบบ ประชุมกัน
เดือนละครั้ง หมุนเวียนวิทยาเขตไปเรื่อยๆ เพื่อทำความเข้าใจ
สถานภาพต่างๆ ของบ้านเมือง และอุดมศึกษา สำหรับนำมา
พัฒนาภาพรวมของทัง้ “ระบบ” โดยแตล่ะมหาวทิยาลยัมอีสิระ
ทางวชิาการของตนเอง เรื่องการพัฒนาทั้งระบบ เช่น เขากำลัง
หารือกันเรื่อง CSU Online University การร่วมกันเจรจา       
กับรัฐแคลิฟอร์เนีย เรื่องการพัฒนาระบบอุดมศึกษาของรัฐ         
ส่วนการระดมทนุ การดงึดดูนกัศกึษา กจิการศษิยเ์กา่ เปน็เรือ่งของ 
แต่ละมหาวิทยาลัย ศิษย์เก่าถือเป็นศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัย 
ไม่ใช่ของระบบ 

สมาชกิในคณะของเราหลายคนตดิใจบคุลกิของอธกิารบด ี
มาก เพราะคล่องแคล่วระดับการเมือง และเป็นผู้บริหาร         
มหาวทิยาลยัมาแลว้ ๔ รฐั จงึมชีัว่โมงบนิสงู รูจ้กันกัการเมอืงมาก 
ท่านบอกว่าใช้เวลาประมาณร้อยละ ๒๕ ที่วอชิงตันดีซี เพื่อ

ติดต่อประสานงาน และล็อบบี้ ทั้งเพื่อล็อบบี้ให้แก่ CSULB       

แก่ CSU ทั้งระบบ และแก่ระบบอุดมศึกษาของประเทศ 

ตอนมหาวิทยาลัยหลายวิทยาเขตของรัฐแคลิฟอร์เนีย

นานาสาระเกี่ยวกับสภามหาวิทยาลัย>>


ไปเรียนรู้อุดมศึกษาของสหรัฐอเมริกา 

ศาสตราจารย์นพ.วิจารณ์พานิช
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ตอนมหาวิทยาลัยเอกชน

นีก่เ็ชน่เดยีวกนั ผมบนัทกึจากการไปเยีย่มชม California 

Institute of Technology (CalTech) กบั Loyola Marymount 

University (LMU) เพียง ๒ แห่งเท่านั้น  

มหาวิทยาลัยเอกชน มีทั้ง Non Profit และ For Profit 

ที่ดีๆ มชีือ่เสยีงมากๆ มกัเปน็ Non-Profit ทัง้สิน้ นีค่อืบทเรยีน

ชิ้นแรก สำหรับสังคมไทยว่า เรามีหลักการหรืออุดมการณ์ให้

เอกชนเข้ามาร่วมจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาแบบไหน แบบ

ให้สถาบันอุดมศึกษาเป็นธุรกิจเพื่อแสวงกำไรหรือแบบให้เป็น

กิจกรรมเพื่อจรรโลงสังคม 

ทั้ง ๒ แห่งที่เราไปเยี่ยมเป็น Non Profit โดย Caltech 

เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับโลก 

ส่วน LMU เป็นมหาวิทยาลัยแคทอลิก เน้นความเป็นมนุษย์ 

เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนว่าการทำงานและศึกษาในมหาวิทยาลัย

เอกชนชนิดไม่ค้ากำไร หรือมหาวิทยาลัยของรัฐไม่แตกต่างกัน 

เพราะลกึๆ แลว้ตา่งกท็ำงานเพือ่ประโยชนส์าธารณะเชน่เดยีวกนั 

แตเ่ราไมไ่ดไ้ปดงูานมหาวทิยาลยัเอกชนชนดิคา้กำไร ซึง่เขาบอกวา่ 

เพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ว 

Caltech เป็นมหาวิทยาลัยที่เล็กมาก มีนักศึกษาเพียง 

๒,๑๗๕ คน เป็นปริญญาตรี ๙๕๗ คน คือรับปีละประมาณ 

๒๐๐ คน วิธีคัดเลือกนอกจากดูคะแนนแล้ว ตัวตัดสินคือแรง

บันดาลใจ หรือแรงพิศวง ด้านที่ตนต้องการเรียน แสดงออกผ่าน

การเขียนเรียงความ นักศึกษาที่พาทัวร์แคมปัส บอกว่า ไม่มีการ

สอบสัมภาษณ์และค่าเล่าเรียนแพงมาก แต่รับนักศึกษาตาม

ความสามารถ เมื่อรับแล้วจึงมาเจรจาเรื่องค่าใช้จ่ายกัน คือ         

มีทุนการศึกษาให้นั่นเอง โดยนักศึกษาอาจต้องทำงานวิจัย หรือ

อาสาทำงานอื่นให้มหาวิทยาลัย 

แตจ่ำนวนบคุลากร มถีงึ ๙,๐๐๐ คน อยูท่ี ่ JPL จำนวน 

๕,๐๐๐ คน ในจำนวนนีเ้ปน็อาจารย ์๗๒๖ คน เปน็ postdoctoral 

scholars จำนวน ๖๕๖ คน คือกิจการของ Caltech เป็น

งานวจิยัระดบันำโลก ทีเ่รยีกวา่ Blue Sky Research เปน็หลกั 

งบประมาณ ๒,๓๐๐ ล้านเหรียญ/ป ี เป็นของ JPL (Jet 

Propulsion Laboratory ซึง่ไดง้บประมาณ ๙๐% จาก NASA) 

๑,๘๐๐ ลา้น งบประมาณของตัวแคมปัสในปีการศึกษา ๒๐๑๑ 
เป็นเงิน ๕๕๘ ล้าน แบ่งเป็นด้านการเรียนการสอนร้อยละ ๓๖, 
วิจัยร้อยละ ๓๖ อื่นๆ ร้อยละ ๒๘ 

เราไปเหน็ความเปน็มหาวทิยาลยัเลก็ๆ ทีเ่นน้ความเปน็เลศิ
ด้านการวิจัยพื้นฐาน เน้นการเลือกดึงดูดคนที่สมองดีและมีแรง
พิศวงจริงๆ มาเป็นนักศึกษาและทำงานสถานที่ไม่ใหญ่โตโอ่โถง
แต่ก็ดีพอที่จะให้สมาชิกทำงานวิชาการอย่างจริงจัง   

เราได้ไปเยี่ยมชมหอพักนักศึกษาด้วย เป็นอาคารเก่า 
ห้องพักเล็กๆ พักห้องละ ๑ หรือ ๒ หรือ ๓ คน ไม่เน้น          
ความใหญ่โตโอ่โถง ผู้หญิงผู้ชายอยู่ปนกัน แต่ถึงแม้จะเป็น             
มหาวิทยาลัยวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นักศึกษาได้เรียน
สาขาด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์อย่างสมดุล รวมทั้งมี 
Campus life ให้เรียนรู้ชีวิตด้วย ผมได้เห็นเรื่องซนๆ ของ         
เด็กวัยรุ่นคล้ายสมัยผมอยู่หอพักที่ศิริราช คือที่นี่มีปืนใหญ่อยู่ที่       
หน้าหอ เขาไปขโมยมาจากโรงเรียนนายทหารเอามายิง (กระสุน
เปล่า) ในโอกาสสำคัญๆ เช่น ฉลองสอบเสร็จ 

เราไม่ได้มีโอกาสไปดูห้องเรียน ห้องแลบ และห้องวิจัย
ของเขาเลย เพียงแต่นักศึกษาที่นำทัวร์แคมปัส ชี้ให้ดูว่าตึกไหน
เป็นแลบอะไร อาจารย์รางวัลโนเบลคนไหนทำงานอยู่  เขามี
อาจารย์ที่ได้รางวัลโนเบล ๒๓ คน นักศึกษาหญิงปีสุดท้ายที่พา
เราชมแคมปสั มาจากเมืองเล็กๆ ในรัฐอิลลินอย ท่าทางว่องไว
ประเปรียวและฉลาดทำ senior project ด้าน sRNA ในมะเร็ง
กับอาจารย์ที่ได้รางวัลโนเบล และกำลังจะไปทำปริญญาเอกที ่
Sloan Kettering Cancer Institute ที่นิวยอร์ค  
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LMU มีนักศึกษา ๙,๐๐๐ คน มีประวัติเก่าแก่ ๑๐๐ ปี 

พื้นที่แคมปัส กว้างขวาง  อาคารห้องสมุดใหม่เอี่ยม และเป็น 
Green Building เป็นมหาวิทยาลัยแคทอลิกสายเจซูอิต          
แต่ปัจจุบันดำเนินการเป็นอิสระจากวงการศาสนา ถือเป็น
มหาวิทยาลัยแคทอลิกที่ใหญ่และมีชื่อเสียงที่สุดในภูมิภาค  
ตะวันตก และมีนักศึกษาพักอยู่ในมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นตัวอย่าง
ของมหาวิทยาลัยที่เกิดจากการรวมตัวของ ๒ มหาวิทยาลัย  
แคทอลิกด้วยกัน ที่เป็นมหาวิทยาลัยชายกับมหาวิทยาลัยหญิง 
ในช่วงทศวรรษที่ ๗๐  

เนื่องจาก Theme ของการดูงานครั้งนี้คือ CSR ดังนั้น 
LMU จึงตีโจทย์ของเรา และนำเสนอเรื่องการประหยัดพลังงาน 
ลดโลกร้อน การทำงานรับใช้สังคมด้านสิ่งแวดล้อม และอนุรักษ์
ระบบนิเวศน์ชายทะเล อนุรักษ์นกกระสา 

เขาม ี๕ คณะ (Liberal Arts, Science & Engineering, 
Communications & Fine Arts, Television, Business 
Administration)  และ ๒ Graduate School คือ School of 
Education กับ Law School ซึ่ง Law School นี้อยู่คนละ 
แคมปัส ที่แคมปัสที่ไปเยือนมีนักศึกษา ป. ตรี ๕,๗๐๐ คน        
ป. โท ๑,๙๐๐ (๓๗ สาขา)  และ ป. เอก ๑ สาขา นกัศกึษาระดบั

บัณฑิตศึกษาเป็นคนทำงานแล้ว มาเรียนช่วงวันเสาร์อาทิตย์   

๒/๓ ของนักศึกษามาจากรัฐแคลิฟอร์เนีย ที่เหลือมาจากรัฐอื่น  

และร้อยละ ๕ มาจากต่างประเทศ ประมาณครึ่งหนึ่งของ        

นักศึกษาเป็นแคทอลิก เช่นเดียวกันกับอาจารย์และเจ้าหน้าที่ 

US World & News Report จัด LMU ไว้ในกลุ่ม 

Regional Masters University ซึ่งคงจะหมายถึง จัดการ

ศึกษาเน้นที่ ป. ตรี และ โท แค่นี้ก็เห็นชัดว่า LMU วางตำแหน่ง

ของตนไว้ที่เป็นมหาวิทยาลัยผลิตบัณฑิต เพื่อออกไปทำงานและ

เป็นพลเมืองดีของสังคม โดยมี mission statement ว่า LMU 

จัดการศึกษาเพื่อความเป็น whole person และส่งเสริมความ

เป็นธรรม แต่ไม่ใช่มหาวิทยาลัยที่เน้นการวิจัยพื้นฐานอย่าง 

Caltech บรรยากาศภายในแคมปัสเป็นคนละแบบ เขาบอกว่า

นักศึกษาเลือกมาเรียนเพราะ deep values ของมหาวิทยาลัย        

ที่จัดการศึกษาให้นักศึกษาได้ explore มิติของความเป็น

มนุษย์ ส่วนที่อยู่เหนือเหตุผล 

ขอบันทึกเพิ่มเติมว่าจริงๆ แล้ว การเดินทางครั้งนี้เราไป

เยี่ยมมหาวิทยาลัยเอกชนถึง ๓ แห่ง คือ Chapman 

University ที่เราไปยึ่ยมในวันที่ ๘ เม.ย. ก็เป็น ม. เอกชนด้วย 

ผมจับความหรือย่อมาจากการประชุม Concurrent 
Session ของ AGB 90 เรื่อง Successful Transitions in the 
College Presidency ตอนบ่ายวันที่ ๔ เม.ย. ๕๔  โดยผม
เข้าไปประชุมช้า เนื่องจากติดนัดคุยกับ Rick Legon, AGB 
President เรื่องความร่วมมือกับ Thai AGB  

แต่เมื่อได้ฟังผู้ เข้าร่วมประชุมคนหนึ่งบอกว่า เป็น
ประสบการณ์ชีวิตรันทดของอธิการบดีคนที่กำลังจะหมดวาระ 
และเขาประกาศชื่ออธิการบดีคนใหม่แล้ว ผมก็ปลงอนิจจัง            
ว่ามิติความอ่อนแอของมนุษย์เป็นของธรรมดาหนอ เป็นปัญหา 
ที่ไม่จำกัดเชื้อชาติ 

เขาบอกว่ากลไกสำคัญคือ Search Committee ที่จะ
ช่วยทั้งอธิการบดีคนเก่าที่กำลังจะหมดวาระ และช่วยอธิการบดี
คนใหม ่ใหเ้ตรยีมตวัสานงานตอ่ (ทัง้ 2C - Continuity & Change) 
อย่างราบรื่น  

การช่วยอธิการบดีคนเก่า เพื่อให้มีผลงาน หมดวาระ       

อย่างสง่างาม ไม่ใช่รู้สึกว่าจากไปอย่างถูกขับไล่ไสส่ง ผมเดาว่า    

เรื่องนี้เป็นวัฒนธรรมอเมริกัน ที่ตรงไปตรงมาขาดความละเอียด

อ่อน ต่างจากคนตะวันออกที่มีมิติด้านนี้มาก  

BestPracticeที่มีคนเล่าคือ

•  บอร์ด กำหนด transition plan 

•  อธิการบดีเก่า เขียนบันทึกสรุปสำหรับมอบให้อธิการบดีใหม่ 

•  เจ้าหน้าอาวุโส เขียนบันทึกสรุปเพื่อมอบให้อธิการบดีใหม่   

 ให้รู้สภาพความเป็นไปของงานในปัจจุบัน 

•  มี Transition Committee ที่อุปนายกสภามหาวิทยาลัย  

 เป็นประธาน ช่วยอำนวยความสะดวกในการส่งผ่านงาน 

ตอน บอร์ดช่วยให้การเปลี่ยนอธิการบดีราบรื่นได้อย่างไร
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ตอนการสร้างวัฒนธรรมเชิงบวกในสภามหาวิทยาลัย

ผมฟืน้ความจำวา่สมยัผมออกจากคณบดคีณะแพทยศาสตร ์
และออกจาก ผอ. สกว. ผมทำอย่างไร จำได้รางๆ ว่าผมทำ         

๓ อย่าง คือ (๑) สรุปสาระสำคัญของงานด้านต่างๆ เน้นงาน 

พัฒนา จัดเป็นวาระประชุมบอร์ด ซึ่งในกรณีคณะแพทยศาสตร์ 

คือที่ประชุมคณบดี และกรณี สกว. คือคณะกรรมการนโยบาย 

(๒) ประชุมทำความเข้าใจงานส่วนที่ต้องต่อเนื่อง หรือต้อง

พัฒนายกระดับขึ้นไปอีก ในหมู่ผู้บริหารของ สกว. เนื่องจาก 

ผอ. ใหม่ คือ ศ. ดร. ปิยะวัติ บุญ-หลง เป็นคนใน (๓) คุยกัน       

๒ คน ระหว่างคนเก่ากับคนใหม่  

ผมจบัความหรอืยอ่มาจากการประชมุชว่ง Roundtables 
ของ AGB 90 เรื่อง Building and Sustaining A Positive 
Board Culture ในวันที่ ๔ เม.ย. ๕๔  เวลา ๗.๓๐ - ๘.๓๐ น. 
ผมสนใจเรื่องการสร้างวัฒนธรรมเชิงบวก 

ผมเชื่อมานานแล้วว่าในการทำงานที่ใดก็ตามในฐานะ
ผูใ้หญ ่ คอืระดบับรหิาร ตอ้งสรา้งวฒันธรรมองคก์ร (corporate 
culture) ตอนหลังก็มาเรียนรู้ว่าต้องสร้างค่านิยมหลัก (core 
values) ขององค์กร  

การสร้าง Positive board culture จึงเป็นหัวข้อที่ผม
ถูกใจ และเลือกเข้าจาก ๒๒ หัวข้อที่เขามีให้เลือก เข้าไปฟังแล้ว
ก็ผิดหวัง เพราะสาระที่คุยกันเป็นเรื่องพื้นๆ เป็น discussion 
ไม่ใช่ dialogue ไม่ได้ออกแบบการประชุมให้เป็น SST - 
Success Story Telling หรือ SSS 3 Success Story Sharing 

แต่ผมก็ได้เรียนรู้หลักการว่า การสร้าง Board culture 
เป็น human side of governance  หรือกล่าวเป็นภาษาไทย

ว่าเป็นมิติด้านความเป็นมนุษย์ในการทำหน้าที่กำกับดูแล ผมจับ

สาระสำคัญมาได้ดังนี้ 

• เป็นการสร้างมิตรภาพ หรือความเป็นสมาชิกของชุมชนที่มี  
 เป้าหมายที่ยิ่งใหญ่อันเดียวกัน คือกำกับดูแลให้สถาบัน  
 อุดมศึกษารับใช้สังคมได้ตามวิสัยทัศน์และพันธกิจที่กำหนด   
 มองอีกมุมหนึ่งเป็นการทำให้ปัจเจกที่มีบุคลิกเข้มแข็ง   
 รวมกลุ่มเข้ากันได้ในการทำงานร่วมกัน  

• วัฒนธรรมเชิงบวกต้องคู่กับวัฒนธรรมเอาจริงเอาจังต่อการ  
 ทำหน้าที่ กล้าที่จะแสดงความเห็นแตกต่างอย่างสุภาพ   
 ไม่ขัดแย้ง 

• สร้าง mutual trust ในหมู่กรรมการ  

• เครื่องมือสร้างได้แก่ retreat, orientation, BDO (Board   
 Development Officer ซึง่หมายถงึนายกสภากับอธิการบดี),   
 การประเมนิบอรด์แบบ ๓๖๐ องศา และแบบประเมนิตนเอง,   
 การสื่อสารภายในบอร์ด  

• หากมีสมาชิกแสดงความเห็นหรือพฤติกรรมแปร่งไม่  
 เหมาะสมหรือเข้าใจผิด ต้องมีคนไปคุยเป็นส่วนตัวเพื่อ  
 ทำความเข้าใจที่ถูกต้อง อย่าปล่อยไว้ คนที่เหมาะทำหน้าที่นี้  
 คือนายกสภา หรือกรรมการท่านอื่นที่ผู้นั้นเชื่อถือ 

ในการทำงานที่ใดก็ตามในฐานะผู้ใหญ่ คือระดับบริหาร  

ต้องสร้างวัฒนธรรมองค์กร (corporate culture)  

ตอนหลังก็มาเรียนรู้ว่าต้องสร้างค่านิยมหลัก (core values) ขององค์กร 

“ 
”	
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ธรรมาภิบาลของผู้บริหาร 

หลักการสำคัญประการหนึ่งที่ผู้บริหารในองค์กรภาครัฐ
ต้องคำนึงถึงในการบริหารจัดการองค์กรให้สามารถดำเนิน      
ไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ คือการนำหลัก “ธรรมาภิบาล” 
หรือ “Good	Governance” ซึ่งประกอบด้วย หลักนิติธรรม 
หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักความมีส่วนร่วม          
หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า มาใช้ในองค์กรเพื่อ
ให้การบริหารจัดการภายในองค์กรเป็นไปอย่างเป็นธรรมถูกต้อง 
มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล เช่นเดียวกับการบริหารงาน        
ผู้บริหารมีหน้าที่ในการบรหิารกจิการใหเ้ปน็ไปตามกฎหมาย และ
ในขณะเดยีวกนั ต้องมีกระบวนการตรวจสอบระบบการทำงาน
ภายในองค์กรให้เป็นไปอย่างถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรม และ         
มปีระสทิธภิาพ ดงันัน้ หากผูบ้รหิารมไิดน้ำเอาหลกั “ธรรมาภบิาล” 
มาใช้ในการบริหาร อาจต้องมีความรับผิดเกิดขึ้นจากการใช้
อำนาจของตน การใช้ดุลพินิจเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง
สูงขึ้น หรือการใช้ดุลพินิจพิจารณาประเมินเพื่อเลื่อนขั้นเงิน
เดือนโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง หรือ
การแตง่ตัง้ใหด้ำรงตำแหนง่ผูบ้รหิารในหนว่ยงานอยา่งไมโ่ปรง่ใส 
และมีการเลือกปฏิบัติ เป็นต้น 

โดยเฉพาะในกรณีที่มีการออก “คำสั่งทางปกครอง” 
ซึ่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 
มาตรา 5 ใหค้ำนยิามไวว้า่เปน็ “การใชอ้ำนาจตามกฎหมายของ
เจา้หนา้ที	่ ที่มีผลเป็นการสร้างนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคลใน
อันที่จะก่อ	 เปลีย่นแปลง	 โอน	 สงวน	 ระงบั	 หรอืมผีลกระทบ							
ต่อสถานภาพ	 ของสิทธิหรือหน้าที่ของบุคคล	 ไม่ว่าจะเป็น						
การถาวรหรอืชัว่คราว	เชน่	การสัง่การ	การอนญุาต	การอนมุตั ิ
การวินิจฉัยอุทธรณ์	การรับรอง	และการรับจดทะเบียน	แต่ไม่
หมายความรวมถึงการออกกฎ” และคำสั่งทางปกครองนั้น  
ตอ้งเปน็คำสัง่ทีม่ผีลบงัคบัแกก่รณใีดหรอืบคุคลใดเปน็การเฉพาะ 
ตัวอย่างเช่น การที่หน่วยงานออกคำสั่งให้ลงโทษทางวินัยแก่   
เจ้าหน้าที่ซึ่งกระทำการทุจริต เป็นต้น  

อย่างไรก็ดี อาจเกิดกรณีที่ผู้บริหารขององค์กรมีการออก
คำสั่งทางปกครองโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และคำสั่งดังกล่าว

ก่อให้เกิดความเดือดร้อนหรือเสียหายต่อผู้รับคำสั่งทางปกครอง    
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 
พ.ศ. 2540 มาตรา 42 จึงกำหนดให้ “ผู้ใดได้รับความเดือดร้อน
หรือเสียหาย หรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมิอาจ       
หลีกเลี่ยงได้อันเนื่องจากการกระทำหรือการงดเว้นการกระทำ
ของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือมีข้อโต้แย้ง
เกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง หรือกรณีอื่นใดที่อยู่ในเขตอำนาจ
ศาลปกครองตามมาตรา 9 และการแก้ไขหรือบรรเทาความ
เดือดร้อนหรือความเสียหายหรือยุติข้อโต้แย้งนั้น ต้องมีคำบังคับ
ตามที่กำหนดในมาตรา 72 ผู้นั้นมีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครอง” 

แต่หากเป็น “ในกรณีที่มีกฎหมายกำหนดขั้นตอนหรือ
วิธีการสำหรับการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายในเรื่องใด
ไว้โดยเฉพาะ	 การฟ้องคดีปกครองในเรื่องนั้นจะกระทำได้ต่อ
เมื่อมีการดำเนินการตามขั้นตอนและวิธีการดังกล่าว	 และได้มี
การสั่งการตามกฎหมายนั้น	 หรือมิได้มีการสั่งการภายในเวลา
อันสมควร	หรือภายในเวลาที่กฎหมายนั้นกำหนด” อันมีผลให้
กรณีที่เห็นว่าเป็นการออกคำสั่งทางปกครองโดยไม่ชอบด้วย
กฎหมาย ผู้รับคำสั่งทางปกครองที่ได้รับความเดือดร้อนหรือ  
เสียหายต้องอุทธรณ์โต้แย้งคำสั่งทางปกครองนั้นตามขั้นตอน
และระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด โดยอาจมีกฎหมายกำหนดไว้
เป็นการเฉพาะหรือถ้าไม่มีกฎหมายกำหนดไว้โดยเฉพาะ ก็ต้อง
อุทธรณ์โต้แย้งคำสั่งตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนดไว้ใน
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539       
ส่วนที่ 5 ว่าด้วยการอุทธรณ์คำสั่งทางปกครอง ดังนั้นผู้รับคำสั่ง
ทางปกครองจะฟอ้งขอใหศ้าลปกครองเพกิถอนคำสัง่ทางปกครอง 
ได้ก็ต่อเมื่อตนได้ทำการอุทธรณ์โต้แย้งคำสั่งทางปกครองนั้นแล้ว 
และได้มีการวินิจฉัยอุทธรณ์หรือมิได้มีการวินิจฉัยอุทธรณ์
ภายในเวลาอันสมควร หรือภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดไว้ 

กรณีที่มีการฟ้องคดีต่อศาลปกครองภายหลังจากที่มี      
คำวินิจฉัยอุทธรณ์แล้ว คงไม่มีปัญหาในทางปฏิบัติมากนัก         
แต่กรณีที่ยังมิได้มีการวินิจฉัยอุทธรณ์ ผู้รับคำสั่งทางปกครอง

จะต้องดำเนินการตามขั้นตอนอย่างไร ระยะเวลาที่ต้องรอ  

มหาวิทยาลัยกับคดีพิพาทในศาลปกครอง>>

สราวุธเบญจกุลรองเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม
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กฎ ก.ค. ว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ แม้ผู้ฟ้อง

คดีจะได้ส่งหนังสือชี้แจงเพิ่มเติมในภายหลังก็ตาม แต่ก็ได้

ดำเนินการเมื่อพ้นระยะเวลาสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง       

คำสั่งลงโทษทางวินัย จึงไม่มีผลทำให้อุทธรณ์ที่ยื่นโดยไม่ถูกต้อง

ตามกฎหมาย กลับกลายเป็นอทุธรณท์ีช่อบดว้ยกฎหมาย จงึถอื

ได้ว่า ผู้ฟ้องคดีมิได้ดำเนินการตามขั้นตอนและวิธีการสำหรับ    

การแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายตามที่กฎหมายกำหนดไว้

ก่อนฟ้องคดมีผลให้ผู้ฟ้องคดีไม่มีสิทธินำคดีมาฟ้องต่อศาล

ปกครอง 

อย่างไรก็ด ี ถ้ามีการอุทธรณ์คำสั่งทางปกครองนั้นแล้ว         

แตเ่จา้หนา้ที ่ ผู้รับอุทธรณ์ไม่ดำเนินการให้ถูกต้องตามขั้นตอน

เสียเอง ย่อมถือได้ว่าผู้อุทธรณ์คำสั่งทางปกครองได้ดำเนินการ

ตามขั้นตอนและวิธีการที่กฎหมายกำหนดแล้ว ตัวอย่างเช่น 

คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 235/2547 ผูฟ้อ้งคดี

ไดอ้ทุธรณค์ำสัง่ยา้ยไปยงัผูว้า่ราชการจงัหวดั ซึง่ในกรณดีงักลา่ว        

ผู้ว่าราชการจงัหวดัจะตอ้งสง่เรือ่งไปยงัคณะอนกุรรมการสามญั

ประจำกระทรวง (อ.ก.พ. กระทรวง) เพือ่พจิารณา แตผู่ว้า่ราชการ

จังหวัดกลับมีคำวินิจฉัยเสียเอง และแจ้งผลการพิจารณาให้        

ผู้ฟ้องคดีทราบ เป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีได้ดำเนินการตามขั้นตอน

และวิธีการสำหรับการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายแล้ว 

คำสัง่ศาลปกครองสงูสดุที ่367/2545 เจา้พนกังาน 

ที่ดินกรุงเทพมหานครไม่เห็นด้วยกับคำอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี 

โดยไม่รายงานความเห็นไปยังอธิบดีกรมที่ดินตามที่กฎหมาย

กำหนดไว้ แต่แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีไปใช้สิทธิทางศาล ถือเป็น                

คำวินิจฉัยอุทธรณ์ที่ไม่ถูกต้อง จึงถือว่าผู้ฟ้องคดีได้ดำเนินการ

ตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว 

นอกจากนี้ถ้าปรากฏข้อเท็จจริงว่า ไม่มีบทบัญญัติของ

กฎหมายกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการสำหรับการแก้ไขความ   

เดือดร้อนหรือความเสียหายไว้เป็นการเฉพาะ ซึ่งรวมถึงไม่มี

บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 

พ.ศ. 2539 ด้วย ผู้ฟ้องคดีสามารถนำคดีมาฟ้องต่อศาล

ปกครองได้โดยไม่ต้องดำเนินการใดๆก่อน ตัวอย่างเช่น         

คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 353/2549 ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่

เป็นทายาทโดยธรรมของผู้ที่ถูกคำสั่งลงโทษไล่ออกจากราชการ 

เนื่องจากทำให้ไม่ได้รับเงินบำนาญปกติที่ถูกชะลอการเบิกจ่าย

และเงินบำเหน็จตกทอด เมื่อไม่มีบทบัญญัติหรือข้อกำหนดใด     

ให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ซึ่งเป็นทายาทโดยธรรมต้องดำเนินการตาม         
ขั้นตอนหรือวิธีการใดสำหรับการแก้ไขเยียวยาความเดือดร้อน

ผลการพิจารณาอุทธรณ์โต้แย้งคำสั่งทางปกครองใช้เวลานาน

เพียงใด และเมื่อใดจึงจะถือว่าหน่วยงานทางปกครองมิได้มีการ

วินิจฉัยอุทธรณ์ภายในเวลาอันสมควร หรือภายในเวลาที่

กฎหมายกำหนดไว้ ซึ่งศาลปกครองได้เคยวางหลักไว้ในกรณี        

ที่เกิดปัญหาข้างต้นว่ากรณีที่ไม่มีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด    

ขั้นตอนและระยะเวลาไว้เป็นการเฉพาะ หน่วยงาน ทาง

ปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐควรดำเนินการตามขั้นตอนและ

ระยะเวลาที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ        

ทางปกครอง พ.ศ. 2539 

เงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดให้ดำเนินการตามขั้นตอน          
ก่อนการฟ้องคดี 

ในการดำเนินการตามขั้นตอนก่อนการฟ้องคดีต่อ         

ศาลปกครอง พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 

พ.ศ. 2539 มาตรา 44 กำหนดให้ “...ในกรณีที่คำสั่งทาง

ปกครองใดไม่ได้ออกโดยรัฐมนตรี	 และไม่มีกฎหมายกำหนด

ขั้นตอนอุทธรณ์ภายในฝ่ายปกครองไว้เป็นการเฉพาะ	 ให้คู่

กรณีอุทธรณ์คำสั่งทางปกครองนั้นโดยยื่นต่อเจ้าหน้าที่ผู้ทำ							

คำสั่งทางปกครองภายใน	 15	 วันนับแต่วันที่ตนได้รับแจ้ง								

คำสั่งดังกล่าว”	และ		“คำอุทธรณ์ต้องทำเป็นหนังสือโดยระบุ										

ข้อโต้แย้งและข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายที่อ้างอิงประกอบ

ด้วย” ซึ่งศาลปกครองได้เคยมีคำวินิจฉัยที่เกี่ยวข้องไว้หลาย

กรณีว่าในกรณีที่ไม่มีกฎหมายกำหนดขั้นตอนอุทธรณ์ภายใน

ฝ่ายปกครองไว้เป็นการเฉพาะผู้อุทธรณ์คำสั่งทางปกครองต้อง

ดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ

ราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ก่อน จึงจะนำคดีมาฟ้อง         

ต่อศาลปกครองได้ ตัวอย่างเช่น 

คำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดที่ 460/2550 ผู้ฟ้อง
คดียื่นอุทธรณ์คำสั่งทางปกครองพ้นกำหนดระยะเวลาอุทธรณ์
ตามที่กฎหมายกำหนด ถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีไม่ได้ดำเนินการตาม
ขั้นตอนและวิธีการสำหรับการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหาย
ในเรื่องดังกล่าวก่อนนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครอง มีผลให้ผู้ฟ้อง
คดีไม่มีสิทธินำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครอง 

คำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดที่ 288/
2550 ผู้ฟ้องคดีจะยื่นอุทธรณ์คำสั่งลงโทษไล่ออกจากราชการ
ภายในระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที่ได้รับทราบคำสั่ง แต่
เนื่องจากหนังสืออุทธรณ์มิได้แสดงข้อเท็จจริงและเหตุผลในการ
อุทธรณ์ให้เห็นว่า ผู้ฟ้องคดีถูกลงโทษโดยไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม

หรือไม่เป็นธรรมอย่างไร คำอุทธรณ์ดังกล่าวจึงไม่ชอบด้วย        
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หรือเสียหายดังเช่นผู้ถูกคำสั่งลงโทษทางวินัย ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่         
จึงมีสิทธินำคดีมาฟ้องคดีต่อศาลปกครอง 

ระยะเวลาที่เหมาะสมในการพิจารณาอุทธรณ์             
โต้แย้งคำสั่งทางปกครอง 

สำหรับกรณีของระยะเวลาที่เหมาะสมในการพิจารณา

อุทธรณ์โต้แย้งคำสั่งทางปกครองนั้น มีตัวอย่างคำพิพากษา
ของศาลปกครองสูงสุดที่ อ.217/2549 วินิจฉัยว่า         

แม้ในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 

ไม่ได้กำหนดระยะเวลาในการพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งลงโทษไว ้        

แตเ่มือ่พจิารณา เทียบเคียงจากระยะเวลาในการพิจารณาคำสั่ง

ทางปกครองที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทาง

ปกครอง พ.ศ. 2539 ซึ่งได้กำหนดให้เจ้าหน้าที่ผู้ทำคำสั่งทาง

ปกครองพิจารณาอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายใน 90 วันอันเป็น

ระยะเวลาสูงสุดตามมาตรา 45 ซึ่งข้อเท็จจริงในคดีนี้ ผู้ฟ้องคดี

ซึ่งเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัย

อย่างร้ายแรง และผู้บังคับบัญชาสั่งลงโทษไล่ออกจากราชการ 

และได้อุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อคณะกรรมการข้าราชการ

พลเรือน (ก.พ.) (ผู้ถูกฟ้องคดีที ่ 1) นับตั้งแต่วันที่ได้ยื่นอุทธรณ์

จนถงึวนัยืน่ฟอ้งคดเีปน็เวลา เกือบ 11 เดือน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1       

ก็ยังมิได้ดำเนินการพิจารณาอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีให้แล้วเสร็จ 

และเลขาธิการ ก.พ. (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2) ก็ยังไม่สามารถกำหนด

ระยะเวลาให้แน่ชัดได้ว่าจะใช้เวลาเพียงใดในการพิจารณา

อุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี กรณีจึงถือได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีพิจารณา

อุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีล่าช้าเกินสมควร ศาลจึงพิพากษาให้ผู้ถูก

ฟ้องคดีพิจารณาอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีให้แล้วเสร็จภายใน          

90 วัน นับแต่วันที่คำพิพากษาถึงที่สุด  

คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. 217/
2549 ได้พิจารณาถึงระยะเวลาที่ เหมาะสมสำหรับการ

พิจารณาอุทธรณ์โต้แย้ง คำสัง่ของผูร้บัคำสัง่ทางปกครองในกรณี

ที่ไม่มีกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กำหนดระยะเวลาไว้เป็นการเฉพาะ 

แม้ว่าต่อมาพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน           

พ.ศ. 2551 มาตรา 114 จะได้มีการแก้ไขให้มีกำหนดเวลาใน     

การอุทธรณ์ไว้ในกฎหมาย โดยให้ข้าราชการพลเรือนผู้ถูกสั่ง

ลงโทษทางวินัย มีสิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิทักษ์ระบบ       

คณุธรรม (ก.พ.ค.) ภายใน 30 วันนบัแตว่นัทราบหรอืถอืวา่ทราบ

คำสั่ง และข้อ 91 ของกฎ ก.พ.ค. ว่าด้วยการอุทธรณ์และ              

การพจิารณาอทุธรณ ์พ.ศ. 2551 กำหนดใหค้ณะกรรมการต้อง

วินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายใน 120 วันนับแต่วันที่ประธาน ก.พ.ค. 

ได้รับอุทธรณ์ เว้นแต่มีเหตุขัดข้องที่ทำให้การพิจารณาอุทธรณ์

ไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาดังกล่าว ก็ใหข้ยายระยะเวลาไดอ้กี

ไม่เกินสองครั้ง โดยแต่ละครั้งจะต้องไม่เกิน 60 วัน ก็ตาม            

แต่หากเป็นการอุทธรณ์โต้แย้งคำสั่งทางปกครองทีไ่มเ่กีย่วขอ้ง

กบักรณขีองขา้ราชการพลเรอืน หรอืเปน็หนว่ยงานที่ไม่มีกฎหมาย

กำหนดระยะเวลาในการพิจารณาอุทธรณ์โต้แย้งคำสั่งทาง

ปกครองไว้เป็นการเฉพาะ ระยะเวลาตามที่พระราชบัญญัติ        

วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ย่อมนำมาใช้บังคับ

ตามแนวคำวินิจฉัยของศาลปกครอง 

ดงันัน้	 เพือ่ดำเนนิการใหเ้ปน็ไปตามแนวทางการปฏบิตัิ

ราชการที่ดี	 ผู้บริหารซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ผู้ทำคำสั่งทางปกครอง

จงึมหีนา้ทีแ่ละความรบัผดิชอบในการออกคำสัง่และดำเนนิการ

อื่นใดทางปกครองให้ถูกต้องตามหลัก	 “ธรรมาภิบาล” โดย

ตอ้งดำเนนิการตามทีก่ฎหมาย	บญัญตัใิหอ้ำนาจไวอ้ยา่งถกูตอ้ง 

โปรง่ใส	และเปน็ธรรม	มฉิะนัน้อาจถกูตรวจสอบโดยกระบวนการ

ทางปกครองหรือทางศาลได้	 ถึงแม้กฎหมายจะเปิดช่องให้

บคุคลทีไ่ดร้บัผลกระทบไมว่า่จะเปน็ความเดอืดรอ้นหรือเสียหาย

จากการออกคำสั่งหรือการดำเนินการอื่นใดทางปกครอง

สามารถฟ้องคดีปกครองได้	 เมื่อปฏิบัติตามขั้นตอนและระยะ

เวลาในการอุทธรณ์โต้แย้งคำสั่งทางปกครองแล้ว	 แต่หาก							

ผู้บริหารยึดถือหลัก “ธรรมาภิบาล” เป็นสำคัญในการบริหาร

จัดการภายในองค์กรแล้ว	 ปัญหาความขัดแย้งในหนว่ยงาน

ยอ่มจะไมเ่กดิขึน้	และองคก์รนัน้ยอ่มสามารถเตบิโต	และพัฒนา

ไปในทิศทางที่มุ่งหมายไว้ได้ตามวิสัยทัศน์ขององค์กร	
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<< ข่าวอุดมศึกษาที่น่าสนใจ

สกอ. เตรียมแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา         

ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) 

รองศาสตราจารย์พินิติ รตะนานุกูล รองเลขาธิการคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา เปิดเผยหลังจากการประชุมระดมความคิดเห็นในการ        
จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ ๑๑ ว่า เนื่องจาก   
แผนพฒันาการศกึษาระดบัอดุมศกึษา ฉบบัที ่๑๐ (พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๕๔) 
จะสิ้นสุดแผนในปี ๒๕๕๔ ดังนั้น เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องและเชื่อมโยง
กัน สกอ. จึงดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา    
ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) ให้เป็นกรอบทิศทางและแนวทางการ
พัฒนาสถาบันอุดมศึกษาที่ชัดเจน เพื่อให้ระบบอุดมศึกษาเป็นรากฐานที่
สำคัญและสนับสนุนการพัฒนาประเทศไปสู่เป้าหมายที่พึงประสงค์        
โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ 
(พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) แผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง 
(พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๕๙) และแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษ        
ที่สอง 

“ทั้งนี้	 สกอ.	 ได้มอบหมายให้ศาสตราจารย์วุฒิชัย	 ธนาพงศธร	
เปน็หวัหนา้โครงการวจิยัเพือ่จดัทำแผนพฒันาการศกึษาระดบัอดุมศกึษา 
ฉบบัที	่๑๑	(พ.ศ.	๒๕๕๕	-	๒๕๕๙)	ซึง่ไดศ้กึษาประเมนิผลการดำเนนิงาน
ของสถาบนัอดุมศกึษาตามแผนพฒันาการศกึษาระดบัอดุมศกึษา	 ฉบบัที	่
๑๐	 (พ.ศ.	 ๒๕๕๑	 -	 ๒๕๕๔)	 และจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาระดับ
อดุมศกึษา	 ฉบบัที	่ ๑๑	 (พ.ศ.	 ๒๕๕๕	 -	 ๒๕๕๙)	 โดยได้จัดการประชุม
ระดมความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิและข้าราชการ	 สกอ.	 และการ
ประชุมระดมความคิดเห็นใน	 ๙	 เครือข่าย	 เพื่อนำผลการทำวิเคราะห์
จุดแข็ง	 จุดอ่อน	 ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นจากการประชุมทุกครั้ง			
มายกร่างยุทธศาสตร์แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา	ฉบับที่	๑๑	
(พ.ศ.	๒๕๕๕	-	๒๕๕๙)” รองเลขาธิการ กกอ. กล่าว 

รองเลขาธิการ กกอ. กล่าวถึง (ร่าง) แผนพัฒนาการศึกษาระดับ
อุดมศึกษา ฉบับ ๑๑ ว่ามีวิสัยทัศน์เพื่อให้อุดมศึกษาไทยมุ่งตอบสนอง
แก้ไขปัญหาวิกฤตของชาติ บนพื้นฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง        
โดยผลติองคค์วามรูท้ีช่ีน้ำการพฒันาอยา่งยัง่ยนืของทอ้งถิน่ไทยและของชาต ิ
ตลอดจนเตรียมพร้อมรองรับการเป็นประชาคมอาเซียน ผลิตบัณฑิต      
ให้มีคุณภาพมีศักยภาพตรงตามความต้องการของตลาดงาน ปรับตัวได้ 
สามารถทำงานเพื่อดำรงชีพตนเอง มีสุขภาพที่ด ี ทำงานช่วยเหลือสังคม       
และมคีวามรบัผดิชอบ ซึง่จะใชก้ลยทุธผ์า่นการนำองคก์รเชงิรกุ การเปลีย่น 
กระบวนทศันข์องระบบการศกึษา และการพฒันาอาจารยใ์หเ้ปน็มอือาชพี       
มีเกียรติและศักดิ์ศรีเป็นที่ยอมรับในสังคม โดย (ร่าง) แผนฯ ดังกล่าว         
มี ๘ ยุทธศาสตร์ คือ 

(๑) เปลี่ยนระบบการนำองค์กรให้ขับเคลื่อนอุดมศึกษาแบบองค์รวม      
 โดยบริหารจัดการเชิงรุกอย่างมีธรรมาภิบาล เพื่อความเป็นผู้นำด้าน  
 อุดมศึกษา และสามารถแข่งขันได้ในประชาคมอาเซียน  

(๒) สรา้งเอกภาพของขอ้มลูสถติอิดุมศกึษาโดยศนูยส์ารสนเทศอดุมศกึษา   
 แห่งชาติ โดยสร้างหน่วยงานหลักในการพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศ  
 อุดมศึกษาให้เป็นแหล่งรวมองค์ความรู้ที่ตอบสนองความต้องการ  
 วางแผนพัฒนากำลังคนและองค์ความรู้ของประเทศ  

(๓) เปลี่ยนกระบวนทัศน์การรับนักศึกษาและการผลิตบัณฑิต โดยสร้าง  
 ระบบการรบันกัศกึษาเชงิรกุทีส่อดคลอ้งกบัความปรารถนา พรสวรรค์   
 และศกัยภาพของผูเ้รยีนตรงตามความตอ้งการของตลาดงาน เชือ่มโยง   
 กระบวนการเรยีนรูท้กุระดบัการศกึษา โดยเปดิโอกาสใหท้กุคนเรยีนรู ้      
 ได้ตลอดชีวิตเพื่อพัฒนากำลังคนของชาติ 

(๔) สร้างอาจารย์ให้เป็นมืออาชีพ โดยเป็นต้นแบบของผู้มีคุณธรรมนำ  
 ความรู้ มีเกียรติและศักดิ์ศรีเป็นที่ยอมรับในสังคม  

(๕) ยกระดับคุณภาพบัณฑิตอย่างก้าวกระโดด โดยเปลี่ยนกระบวนทัศน์  
 การเรียนรู้ ให้มีดุลยภาพระหว่างเก่งงานและเก่งความดีเพื่อตนเอง  
 และสังคม มีการติดตามคุณภาพและพัฒนาบัณฑิต หลังเข้าสู่ตลาด  
 งาน  

(๖) นำประเทศพ้นวิกฤต ด้วยงานวิจัยเชิงสร้างสรรค์ โดยผลิตงานวิจัยที่  
 แก้ไขปัญหา ชี้นำและตอบสนองการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมของ  
 ประเทศ และสามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ  

(๗) บริการวิชาการเพื่อสร้างชาติอย่างยั่งยืน โดยให้บริการวิชาการเพื่อ  
 สร้างความเข้มแข็งและเพิ่มขีดความสามารถของสังคมบนพื้นฐาน  
 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่ดำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย  
 เพื่อชุมชน โดยชุมชน และรองรับการเปลี่ยนแปลงของบริบทโลก   
 และ  

(๘) สร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาโดยประกัน  
 คุณภาพการศึกษาตามความเป็นเลิศของกลุ่มสถาบันและมีมาตรฐาน  
 เป็นที่ยอมรับในภูมิภาคอาเซียน 

“ทั้งนี้	 สกอ.	 ได้จัดทำแบบสอบถาม	 (ร่าง)	 แผนพัฒนาการ
ศึกษาระดับอุดมศึกษา	 ฉบับที่	 ๑๑	 (พ.ศ.	 ๒๕๕๕	 -	 ๒๕๕๙)	 เพื่อให้								
ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา	 คณาจารย์	 บุคลากรอุดมศึกษา	 ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียได้ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ	 เพื่อปรับปรุงร่างดังกล่าวให้
เป็นกรอบทิศทางและแนวทางการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาที่ชัดเจนใน
อนาคต	 และขยายผลไปสู่การเป็นรากฐานในการพัฒนาประเทศต่อไป” 
รองเลขาธิการ กกอ. กล่าวในตอนท้าย 

ที่มา	 :	 จดหมายข่าวสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา	ปีที่	๓	ฉบับที่	๙๖	ประจำวันที่	๙	มกราคม	๒๕๕๕	
	 	 	 http://www.mua.go.th/pr_web/ohecnewsletter/data/20120109.pdf	




