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 แนะนำนายกสภามหาวิทยาลัย
ศาสตราจารย์ดร.กำพลอดุลวิทย์

 สรุปผลการประชุม
4สภามหาวิทยาลัย

การปฏิรูปสภามหาวิทยาลัย 
และผลการปฏิรูปสภามหาวิทยาลัย: 
กรณมีหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์(มวล.)  

มหาวิทยาลัยกับการเตรียม
ความพร้อมเข้าสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน 

ไปเรียนรู้อุดมศึกษาของสหรัฐอเมริกา

สภามหาวิทยาลัยในประเทศฝรั่งเศส

ข่าวประชาสัมพันธ์

บทบรรณาธิการ

ศาสตราจารย์  
ดร.กำพล อดุลวิทย์ 

 จดหมายข่าวธรรมาภิบาลมหาวิทยาลัยฉบับนี้ เป็นฉบับที่ 14       

เนื้อหาในจดหมายข่าวฯ ประกอบด้วย แนะนำนายกสภามหาวิทยาลัย 

(ศาสตราจารย์ ดร.กำพล อดุลวิทย์) กิจกรรมส่งเสริมธรรมาภิบาล “สรุปผล        

การประชุม 4 สภามหาวิทยาลัย” นานาสาระเกี่ยวกับสภามหาวิทยาลัย            

“ไปเรยีนรูอ้ดุมศกึษาของสหรฐัอเมรกิา” (ศาสตราจารย ์ นพ.วจิารณ ์พานชิ) 

บทความ “การปฏริปูสภามหาวทิยาลยั: กรณมีหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ ์(มวล.)” 

(ดร.กีร์รัตน์ สงวนไทร) “มหาวิทยาลัยกับการเตรียมความพร้อมเข้าสู่

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” (รศ.สุรพล ศรีบุญทรง) รู้จักสภามหาวิทยาลัย

ในต่างประเทศ “สภามหาวิทยาลัยในประเทศฝรั่งเศส” (ดร.กมลินทร์   

พินิจภูวดล)  

 

 จดหมายข่าวธรรมาภิบาลมหาวิทยาลัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็น       

สื่อกลางในการแลกเปลี่ยนทัศนะและประสบการณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ

อุดมศึกษา และการนำหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย 

หากท่านผู้อ่านมีข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะใดๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อ         

การจัดทำจดหมายข่าวฯ หรือประสงค์ที่จะนำบทความเรื่องธรรมาภิบาล 

ตลอดจนประสบการณ์ หรือแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับธรรมาภิบาลและ          

การบริหารจัดการที่ดีในสถาบันของท่านมาเผยแพร่ กรุณาติดต่อ              

กองบรรณาธิการตามที่อยู่ด้านล่างนี้ จักขอบคุณยิ่ง 

กองบรรณาธิการ 



แนะนำนายกสภามหาวิทยาลัย 

ประวัติ  
ศาสตราจารย	์ดร.กำพล	อดลุวทิย	์วนัทีเ่กดิ 26 ธนัวาคม 2478 สำเรจ็การศกึษาปรญิญาตร ีกสกิรรมและสตัวบาล บณัฑติเกยีรตนิยิม 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หลังสำเร็จการศึกษาได้ทุนไปเรียนต่อระดับปริญญาโท Agricultural Economics ที่ Oregon State 

University ประเทศสหรัฐอเมริกา และได้รับทุนเรียนต่อระดับปริญญาเอก ด้านเศรษฐศาสตร์เกษตรที่ Purdue University       

อยู่ในมลรัฐ Indiana ประเทศสหรัฐอเมริกา และได้รับประกาศนียบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 

ประวัติการทำงานที่สำคัญ ได้แก ่
» ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด มูลนิธิโครงการหลวง 

» อุปนายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

» อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

» รักษาราชการอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

» ผู้อำนวยการสำนักงานโครงการเงินกู้ ทบวงมหาวิทยาลัย 

» ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ศาสตราจารย์	 ดร.กำพล	 อดุลวิทย์	 ได้รับพระราชทานครื่องราชอิสริยาภรณ์ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.) ประถมาภรณ์         

ช้างเผือก (ป.ช.) มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.) และมหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.) ตติยะจุลจอมเกล้าวิเศษ (ต.จ.ว.)                

ปัจจุบัน ศาสตราจารย์	ดร.กำพล	อดุลวิทย์ ดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด          

มูลนิธิโครงการหลวง 

ศาสตราจารย์  
ดร.กำพล อดุลวิทย์ 

สถาบันคลังสมองของชาติ ได้รับความกรุณาในการเข้าสัมภาษณ์ 

ในวันอังคารที่ 19 มิถุนายน 2555 เวลา 10.00 - 11.00 น.  

ณ อาคาร 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ 

นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
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บทสัมภาษณ ์>> 

“การส่งเสริมธรรมาภิบาลมหาวิทยาลัยถือเป็นเรื่องที่สำคัญยิ่ง 

ในการนำพามหาวิทยาลัยให้เป็นองค์กรที่ได้รับการยอมรับว่า 

เป็นองค์กรต้นแบบทางวิชาการที่มีคุณภาพ                                                 

เป็นที่พึ่งของประชาชนและสังคมอย่างแท้จริง”  

ศาสตราจารย์ ดร.กำพล อดุลวิทย์ 

การส่งเสริมธรรมาภิบาลในการกำกับดูแล
มหาวิทยาลัย 
  ธรรมาภิบาล (Good Governance) หมายความถึง 
หลกัการบรหิารบนพืน้ฐานของหลกัธรรม ความด ีและความถกูตอ้ง 
ในฐานะนายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ให้ความสำคัญ
และมุ่งส่งเสริมธรรมาภิบาลในการกำกับดูแลมหาวิทยาลัย        
ซึ่งสอดคล้องกับการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New 
Public Administration) ตามแนวทางการบริหารจัดการที่ดีที่
กำหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  

  ในฐานะนายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ใช้
แนวทางจากหลักธรรมาภิบาลเป็นพื้นฐานสำคัญ ทั้ง 6 หลัก    
คือ หลักนิติธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม          
หลักคุณธรรม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า         
มาโดยตลอด อีกทั้งยังได้กระตุ้นและส่งเสริมให้กรรมการสภา
มหาวทิยาลยัไดใ้ชด้ลุพนิจิตา่งๆ ในการใหข้อ้เสนอแนะ ตลอดจน 
การกำกับดูแลเชิงนโยบายบนพื้นฐานของธรรมาภิบาลเช่นกัน 

การดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัย        
ภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
  ในการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
บนพื้นฐานของหลักต่างๆ อาจมีตัวอย่างแนวทางการปฏิบัติที่ดี 
(Best Practice) ได้ เช่น 

 หลกันติธิรรม  สภามหาวิทยาลัยพิจารณาเรื่องต่างๆ         

บนพื้นฐานของกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่ถูกต้อง            

ชอบธรรม รวมทั้งระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งในเรื่องการ       

บริหารการเงิน การบริหารงานบุคคล และการออกระเบียบ      

ย่อยต่างๆ เพื่อถือปฏิบัติในมหาวิทยาลัย ดังนั้นจะเห็นได้ว่า    

เมื่อมีข้อขัดแย้งใดๆ ที่เกี่ยวข้องและนำไปสู่การฟ้องร้องต่อ      

ศาลปกครองสภามหาวทิยาลยัเกษตรศาสตรจ์ะไดร้บัการยกฟอ้ง

ทุกครั้ง เนื่องจากได้มีการพิจารณาโดยใช้ดุลพินิจและวินิจฉัย 

ตัดสินใจในเรื่องต่างๆ บนพื้นฐานของหลักนิติธรรม 

	 หลกัคณุธรรม  สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ใช ้      
หลกัคณุธรรมในทุกด้าน บนพื้นฐานของเหตุผลและข้อเท็จจริง 
โดยที่จะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ        
ทีถ่กูตอ้ง ชอบธรรม อาทิเช่น การแก้ไขการอนุมัติปริญญาให้แก่            
ผู้สำเร็จการศึกษาซึ่งมีการตรวจสอบภายหลังพบว่ามีความ   
คลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริง ซึ่งต้องให้ความเป็นธรรมแก่            
ผู้สำเร็จการศึกษาดังกล่าว หรือการพิจารณาลงโทษทางวินัย  
ข้าราชการหรือพนักงาน ซึ่งต้องมีการตรวจสอบอย่างรอบคอบ   
และถูกต้อง เพราะผลการพิจารณาของสภามหาวิทยาลัย   
ย่อมต้องมีผลกระทบต่อครอบครัวของข้ าราชการหรือ         
พนักงานดังกล่าวด้วย เป็นต้น 

	 หลกัความโปรง่ใส  สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์          
มีการตรวจสอบข้อมูลต่างๆ ที่เข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุม   
โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเสนอข้อมูลในทุกด้านล่วงหน้า   
เพื่อร่วมกันตรวจสอบก่อนลงมติใดๆ และเมื่อมีมติแล้วให้มี       
การเผยแพร่ข้อมูลสู่ประชาคมผ่านสื่อต่างๆ เป็นที่รับทราบ         
ทั่วกัน ขณะเดียวกัน สภามหาวิทยาลัยก็พร้อมให้ประชาคม       
และผู้ที่สนใจ สามารถตรวจสอบการทำงานสภามหาวิทยาลัย   
ได้ด้วยเช่นกัน ซึ่ งรวมถึงการเสนอข้อมูลส่วนบุคคลของ  
กรรมการสภามหาวทิยาลยับน Website เพือ่ใหท้กุฝา่ยรบัทราบ 
ข้อมูลต่างๆ อย่างโปร่งใส ไม่เกิดกรณีผลประโยชน์ทับซ้อน 

	 หลกัการมสีว่นรว่ม  สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์      
ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งกับการมีส่วนร่วมของประชาคม  
และภาคส่วนที่ เกี่ยวข้องในทุกด้าน โดยคำนึงถึงบทบาท  
การมีส่ วนร่ วมของบุคลากรทุกระดับและทุกวิทยาเขต   
เริ่มตั้งแต่กระบวนการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย   
การได้มาซึ่งผู้บริหาร และการออกกฎระเบียบ ข้อบังคับ   
นอกจากนี้ สภามหาวิทยาลัยยังพร้อมรับฟังความคิดเห็น  
จากประชาคม ภาคส่วนต่างๆ ตลอดจนบุคลากรที่เสนอแนะ   
ให้ความเห็น หรือโต้แย้งในมติใดๆ โดยพร้อมปรับปรุงแก้ไข   
ในสิ่งที่เป็นความถูกต้อง ชอบธรรม เพื่อประโยชน์สูงสุดของ  
มหาวิทยาลัย 



5จดหมายข่าวธรรมาภิบาลมหาวิทยาลัย  

“คณะทำงานพิจารณากรอบและแผนการดำเนินงานตาม

ยุทธศาสตร์ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเกี่ยวกับแนวทางการ

ดำเนินงานของมหาวิทยาลัยที่ทันต่อสถานการณ์”	 ขึ้น โดยมี

กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธาน 

ทำหน้าที่ให้ข้อเสนอแนะต่างๆ เชิงนโยบายต่อสภามหาวิทยาลัย 

เพื่อเสนอต่อฝ่ายบริหารด้วย 

การดำเนินงานของมหาวิทยาลัย  
ที่สภามหาวิทยาลัยให้ความสำคัญ 

  สภามหาวทิยาลยัเกษตรศาสตรใ์หค้วามสำคญัอยา่งยิง่กบั

การดำเนนิงานของมหาวทิยาลยั ตามแนวทางของหลกัธรรมาภบิาล

ทัง้ 6 หลกั อยา่งไรกต็าม สภามหาวทิยาลยัมกีรอบการดำเนนิงาน 

ตามอำนาจและหน้าที่ในมาตรา 16 แห่ง พระราชบัญญัติ           

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์พ.ศ. 2541 ดงันัน้ สภามหาวทิยาลยั 

จึงต้องให้ความสำคัญในทุกเรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินงานของ

มหาวิทยาลัย โดยมุ่งให้การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเป็น      

ไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ 

ข้อเสนอแนะในการส่งเสริมธรรมาภิบาล
มหาวิทยาลัยในประเทศไทย 

  การส่งเสริมธรรมาภิบาลมหาวิทยาลัยในประเทศไทย   

คงมิใช่เพียงส่งเสริมในระดับของสภามหาวิทยาลัย แต่ควรขยาย

ไปสู่ทุกระดับในมหาวิทยาลัย ทุกองค์กร ตลอดจนบุคลากร       

ทุกฝ่าย ที่ต้องสร้างความเข้าใจอย่างถูกต้องและปฏิบัติกันอย่าง

จริงจัง โดยควรมีกุศโลบายที่ดีในการเผยแพร่ธรรมาภิบาล         

ให้เป็นส่วนหนึ่งของความมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพใน       

การทำงาน ตัวอย่างเช่น การสร้างความเข้าใจและส่งเสริม

ธรรมาภิบาลให้กับบุคลากรในการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ของ

มหาวิทยาลัย การกำหนดให้การสร้างเสริมหลักธรรมาภิบาล

เป็นส่วนหนึ่งของแนวทางการพิจารณาให้ได้มาซึ่งผู้บริหาร 

ระดับคณบดี ผู้อำนวยการสถาบัน และผู้อำนวยการสำนัก 

เป็นต้น นอกจากนี้ ยังควรให้ถือว่าการส่งเสริมธรรมาภิบาล

มหาวิทยาลัย เป็นตัวชี้วัดหนึ่งในการให้การสนับสนุนภาครัฐ        

สู่มหาวิทยาลัย เพื่อให้มหาวิทยาลัยเป็นองค์กรที่ได้รับการ

ยอมรับว่า “เป็นองค์กรต้นแบบทางวิชาการที่มีคุณภาพ										

เป็นที่พึ่งของประชาชนและสังคม” อย่างแท้จริง 

 หลกัความรบัผดิชอบ  สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

โดยนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย            

มีความรับผิดชอบในมติใดๆ ร่วมกัน โดยจะเห็นได้ว่า   

สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ไม่เคยมีการลงคะแนนใน  

เรื่องที่ ไม่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับ แต่ใช้วิธี “ฉันทามติ”            

แตร่ับผิดชอบรว่มกนัในทกุเรื่อง แม้จะตอ้งเกีย่วขอ้งกับการเสี่ยง       

ที่จะถูกฟ้องร้อง เช่น การลงมติต่ออายุราชการของข้าราชการ 

การอนุมัติงบประมาณ การอนุมัติปริญญา เป็นต้น 

 หลกัความคุม้คา่  สภามหาวิทยาลั ย เกษตรศาสตร์ 

กำหนดนโยบายไว้อย่างชัดเจนในการให้มหาวิทยาลัยให้ความ

สำคัญกับการใช้ทรัพยากรต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพคุ้มค่า     

และให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด โดยกำหนดให้มีแผนการบริหาร  

จัดการทรัพยากร แผนบริหารความเสี่ยง ตลอดจนแผนการ  

ประกันคุณภาพการศึกษาที่คำนึงถึงหลักความคุ้มค่าและ            

มีคุณภาพอย่างมีมาตรฐานในทุกวิทยาเขต 

บทบาทของนายกสภาฯ ในการกำกับดูแล 

  บทบาทของนายกสภามหาวิทยาลัยในการกำกับดูแล

มหาวิทยาลัย ควรมีบทบาทในการส่งเสริมและสนับสนุนฝ่าย

บริหาร ให้สามารถขับเคลื่อนการบริหารมหาวิทยาลัยให้บรรลุ

เป้าหมาย ตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่เสนอต่อ

สภามหาวิทยาลัย รวมทั้งการให้ข้อเสนอแนะต่างๆ เชิงนโยบาย

ในเชิงรุกแก่ฝ่ายบริหาร โดยจะไม่ก้าวล่วงเข้าไปในรายละเอียด

ของการบริหารจัดการ ซึ่งเป็นหน้าที่ของฝ่ายบริหารโดยตรง 

ขณะเดียวกัน จะต้องคอยกำกับดูแลการบริหารให้เป็นไปตาม

หลักธรรมาภิบาล และมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ    

และมีคุณภาพด้วย  

  นอกจากนี้ นายกสภามหาวิทยาลัยควรกระตุ้นให้

กรรมการสภามหาวิทยาลัย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กรรมการ        

สภามหาวทิยาลยั ประเภทผูท้รงคณุวฒุ ิ ซึง่ไดร้บัการโปรดเกลา้ฯ 

แตง่ตัง้ ไดแ้สดงความคดิเหน็และใหข้อ้เสนอแนะตา่งๆ ใหม้ากขึน้ 

ในกรณีของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สภามหาวิทยาลัยได้ให้

ความสำคัญด้านนโยบายเชิงรุกอย่างมาก และได้มีการแต่งตั้ง 
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 การปฏิรูปสภามหาวิทยาลัย เป็นไปตามกรอบแผน
อุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี (พ.ศ. 2551-2565) ของ สกอ.       
เพื่อให้สภาฯ เป็นองค์กรสูงสุดที่มีหน้าที่กำหนดและกำกับ
นโยบาย ดแูลการบรหิารจดัการใหเ้กดิการปฏบิตัติามนโยบายและ 
พนัธกจิอยา่งมปีระสทิธภิาพ ประสทิธผิล และเกดิประโยชนส์ูงสุด
เป็นสภาผู้กำกับ (Governance Board) ที่พิทักษ์ธรรมาภิบาล 
(Good Governance) เพื่อให้การบริหารมหาวิทยาลัยอยู่ใน
ครรลองของการบริหารจัดการที่ดีตามระบบคุณธรรม โปร่งใส 

และตรวจสอบได ้ มหาวทิยาลยัตา่งๆ จงึไดเ้ริม่ปฏริปูสภาฯ ตัง้แต ่     

 

ปีพ.ศ. 2551 แต่เนื่องจากทั้ง 4 สภาฯ ได้ปฏิรูปมาก่อนนั้น            

จงึเหน็วา่ประสบการณ์ที่แต่ละมหาวิทยาลัยปฏิรูปอยู่นั้น หากนำ

มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันปีละครั้ง จะเป็นประโยชน์           

มากขึ้นต่อทั้ง 4 แห่ง และเพื่อให้ประโยชน์แผ่ไพศาลออกไป               

จึงเปิดโอกาสให้มหาวิทยาลัยอื่นที่กำลังปฏิรูปสภาฯ เข้ามา

สงัเกตการณด์ว้ย ดงันัน้ ในครัง้นีม้ผีูเ้ขา้ประชมุจาก 4 มหาวทิยาลยั 

ประมาณ 250 คน และผู้สังเกตการณ์ ประมาณ 50 คน           

จาก 30 สถาบัน  

* กองบรรณาธิการจดหมายข่าวฯ ได้รับความอนุเคราะหส์รุปผลการประชุมนี้จากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (มวล.) ซึ่ง มวล. เป็นเจ้าภาพ และเป็นกิจกรรมหนึ่งที่จัดขึ้น        
 เพือ่รว่มเฉลมิฉลองในโอกาสครบปทีี ่20 แหง่การสถาปนา มวล.  

1. การปฏิรูปสภามหาวิทยาลัย  

        ตามกรอบแผนอุดมศึกษาฯ ได้กำหนดแนวทาง  
 การพัฒนาธรรมาภิบาล และการบริหารจัดการในส่วนที่  
 เกี่ยวข้องกับสภาฯ เช่น (1) การปรับโครงสร้างการบริหาร  
 ธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัย ได้แก่ ที่มา/ระบบการ  
 คัดเลือกนายกสภาฯ และกรรมการสภาฯ ระบบการ  
 คัดเลือกอธิการบดี และผู้บริหารทุกระดับ (2) การจัดให้  
 มีสำนักงานสภาฯ มีตำแหน่งในระดับรองอธิการบดีที ่ 
 กำกับดูแลงานของสภาฯ มีเลขานุการสภาฯ เต็มเวลา   

สร้างระบบการจัดวาระการประชุมที่โปร่งใสมีประสิทธิภาพ   
มีระบบการกลั่นกรองวาระ การติดตามความก้าวหน้า   
รวมถึ งพิจารณาผลการปฏิบัติตามมติสภาฯ (3) มีการ  
ประเมินมหาวิทยาลัยเชิงธรรมาภิบาลอย่างครบวงจร ตั้งแต่  
นายกสภาฯ ไปจนถึงผู้บริหารระดับสาขาวิชา เป็นต้น  

 ที่ผ่านมาทั้ง 4 มหาวิทยาลัยได้ปฏิรูปสภาฯ เพื่อให้เกิด  
ความคล่องตัว มีประสิทธิภาพ และมีสัมพันธภาพที่ ดี  
ยิ่ งขึ้นในการทำงานกับผู้บริหารระดับสู ง ภายใต้กรอบ  

 
สรุปผลการประชุมประจำปี พ.ศ. 2555 * 

สภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.)              
สภามหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ ์(มวล.) และสภามหาวทิยาลยัราชภฏัเทพสตร ี(มรท.) 

วันที่  17 - 18 พฤษภาคม 2555 ณ โรงแรมโนโวเทล แบงคอก อิมแพค อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 

ทีป่ระชมุไดแ้ลกเปลีย่นเรยีนรู ้ในประเดน็ตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการปฏริปูสภาฯ ดงันี ้   

กิจกรรมส่งเสริมธรรมาภิบาลฯ >> 
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 พระราชบัญญัติของแต่ละมหาวิทยาลัยโดยมุ่งหวังที่จะ         
 สรา้งความเขม้แขง็ใหก้บัทัง้สภาฯ และอธกิารบด ี รวมถงึเพือ่   
 ตอบสนองตามกรอบแผนอุดมศึกษาฯ ผลการปฏิรูปสภาฯ   
 ตามที่แต่ละมหาวิทยาลัยนำเสนอ ประกอบด้วย  

  (1)  การพัฒนาเพื่อเพิ่มพูนสมรรถนะของกรรมการสภาฯ   
   และผู้บริหาร 

 (2)  การมีสำนักงานสภาฯ การจัดองค์กรและบุคลากร  
   ของสภาฯ และการมีเลขานุการสภาฯ เต็มเวลา   

 (3) การพัฒนาระบบการประชุม เช่น การจัดวาระ  
   การประชมุ มปีฏทินิการประชมุและวาระเชงินโยบาย  
   ล่วงหน้าไว้ตลอดทั้ งปี จัดส่งระเบียบวาระให้               
   กรรมการฯ ศึกษาก่อนล่วงหน้า ไม่เสนอเรื่อง  
   นอกระเบียบวาระการประชุม การเปิดโอกาสให้          
   ผู้บริหารเข้าร่วมสังเกตการณ์ การถ่ายทอดสด  
   การประชุม เป็นต้น  

 (4)  การมคีณะกรรมการประจำของสภาฯ ชว่ยกลัน่กรอง   
   เรื่องก่อนที่จะนำเข้าสู่ วาระการประชุม เช่น   
   คณะกรรมการบริหารงานบุคคล คณะกรรมการ         
   การเงินและทรัพย์สิน คณะกรรมการติดตาม   
   ตรวจสอบฯ เป็นต้น   

 (5) การนำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาปรับใช้เพื่อ  
   สนับสนุนและอำนวยความสะดวกแก่สภาฯ  

 (6) การมีระบบ/กลไกในการติดตามผลประเมินผล  
   การดำเนินงานของมหาวิทยาลัย  

      (7)  การกำหนดแผนงานประจำปี และการประเมินผล  
   การดำเนินงานของสภาฯ   

 (8)  การกำหนดจรรยาบรรณของกรรมการสภาฯ   

 (9)  การปรบัแกไ้ขขอ้บงัคบัฯ วา่ดว้ยการสรรหานายกสภาฯ   
   กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ และอธิการบดี   
   โดยการให้ประชาคมของมหาวิทยาลัยเข้ามามี  
   ส่วนร่วมในการสรรหาอย่างกว้างขวางมากขึ้น 

2. การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล :   
 มาตรการ ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง  
 การแก้ไข  

  นายนนทพล นิ่มสมบุญ กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ  
 ของ มวล. และกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมิน  
 ผลงานของ มทส. ได้นำเสนอแนวคิดในเรื่องนี้ สรุปได้  
 ดังนี้   

   การตดิตาม ตรวจสอบ และประเมนิผล (หรอืการตดิตาม  

 ประเมินผล) เป็นกิจกรรมในกระบวนการปฏิบัติงานที่ช่วย   

 ให้ทราบว่า นโยบาย/วัตถุประสงค์ขององค์กรได้รับการนำ  

 ไปปฏิบัติจนบรรลุผลตามเป้าหมายหรือไม่ แผนงาน/  

 โครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณให้ไปดำเนินงาน  

 แล้วเสร็จและมีประสิทธิภาพหรือไม่ ผู้รับผิดชอบได้  

 เลือกสรรวิธีปฏิบัติงานที่ประหยัดการใช้เงินและทรัพยากร  

 ทั้งหลายอย่างคุ้มค่าหรือไม่ การติดตามประเมินผลจึง	 

	 จำเป็นยิ่งสำหรับทุกหน่วยงาน	 รวมถึงมหาวิทยาลัย	 

	 เพราะหากไม่ระมัดระวังหรือขาดความรับผิดชอบ		 

	 ย่อมเกิดผลกระทบในทางเสียหายต่อสาธารณชน		 

	 ต่อสังคม	และต่อประเทศได้มากมายหลายด้าน	 

1) การกำกับดูแลกิจการที่ด ี (Good Governance)     

  จะเชือ่มโยงกบัการกำกบัดแูลกจิการทีด่ ีกลา่วคอื การใช ้  
 อำนาจบริหารในมหาวิทยาลัยนอกจากกระทบต่อบุคลากร  
 ในมหาวิทยาลัยแล้วยังกระทบต่อประชาชนทั่วไป เช่น   
 นักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง นักธุรกิจผู้ว่าจ้างบัณฑิต   
 เป็นต้น หากผู้บริหารใช้ระบบคุณธรรมย่อมมีส่วนเสริม  
 สร้างงานให้มีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ของ  
 องค์กร แต่เพื่อป้องกันการใช้อำนาจในทางที่ผิดองค์กร   
 จะตอ้งมรีะบบการกำกบัดแูลกจิการทีด่ ีรดักมุ และสามารถ  
 สร้างความมั่นใจได้ว่าผู้บริหารจะไม่บริหารงานอย่างขาด  
 ประสิทธิภาพ ทำให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ และใช้อำนาจ  
 ตามอำเภอใจ รวมถึงไร้คุณธรรมและไม่สุจริต หากมีเรื่อง  
 ทำนองดังกล่าวเกิดขึ้นจะมีระบบงานที่ทำให้ล่วงรู้ได้ใน  
 เวลาอันรวดเร็วตามสมควรเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของ  
 สว่นรวมและแกไ้ขไดท้นัเวลา ระบบนี้ คือ ระบบการกำกับ  
 ดูแลกิจการที่ดี  
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2) ใครกำกับดูแลใคร 

      ผูก้ำกบัดแูล คอื สภามหาวทิยาลยั และสภาฯ จะแตง่ตัง้  
 คณะกรรมการประจำสภาฯ เช่น คณะกรรมการติดตาม   
 ตรวจสอบฯ คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน สภาฯ   
 หรือแม้แต่คณะกรรมการประจำสภาฯ ซึ่งสภาฯ แต่งตั้ง   
 ล้วนอยู่ในฐานะ “ฝ่ายกำกับดูแล” ส่วนผู้บริหาร ได้แก่   
 อธิการบดี และทีมงานเป็นผู้ใช้อำนาจบริหารจึงย่อมอยู่ใน  
 ฐานะผู้ที่ต้องได้รับการกำกับดูแลโดยสภาฯ ภายใต้ระบบ  
 การกำกับดูแลกิจการที่ดี       

3) หน้าที่ของฝ่ายกำกับดูแล และฝ่ายบริหาร  

      งานของฝ่ายกำกับดูแลและฝ่ายบริหารนั้นแม้ว่าจะอยู่  
 ในลักษณะการสอบทาน และถ่วงดุลอำนาจ ซึ่งกันและกัน   
 อันเป็นหลักการสำคัญของการกำกับดูแลกิจการก็ตาม   
 แต่มิใช่ทำในฐานะที่ เป็นฝ่ายตรงข้ามกัน เพราะต่าง              
 มีหน้าที่สร้างความรุ่งเรืองให้แก่หน่วยงานด้วยกันทั้งคู่    
 การคานอำนาจหรือถ่วงดุลกันนั้นเป็นเพียงการสร้างระบบ  
 งานที่โปร่งใส สามารถป้องกันสิ่งไม่พึงปรารถนาให้เกิดขึ้น  

4) การติดตามประเมินผลตามหน้าที่ของฝ่ายบริหาร 

     ผู้บริหารมีหน้าที่รับนโยบายไปสู่การปฏิบัติ ซึ่งผู้บริหาร  

 อาจไม่ต้องทำเองทุกเรื่องแต่จะมอบหมายให้ผู้ใต้บังคับ  

 บัญชาในทีมงานด้านต่างๆ เป็นผู้รับผิดชอบ แต่จะต้อง  

 ทราบว่าผู้รับมอบงานได้ปฏิบัติงานนั้นด้วยดี และมี  

 ประสิทธิภาพอย่างไร ในระบบงานของฝ่ายบริหารจึงต้อง  

 มีกลไกในการติดตามประเมินผลด้วย ดังนั้น การติดตาม  

 ประเมนิผลโดยฝา่ยบรหิารจงึเปน็สว่นหนึง่ของกระบวนการ   

 ปฏิบัติงานเพื่อผลทางการบริหาร ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งและทำ  

 โดยผู้บริหาร และไม่ใช่ในความหมายของการติดตาม  

 ประเมินผลเพื่อผลด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี แม้ว่าอาจ  
 มีการใช้ประโยชน์ของการติดตามประเมินผลร่วมกันได้   
 โดยเฉพาะหากทั้งฝ่ายบริหารและฝ่ายกำกับดูแลได้  
 ตระหนักตรงกันถึงจุดหมายปลายทางของภาระหน้าที่ของ  
 ทั้งสองฝ่าย 

5) การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล   
 โดยฝ่ายกำกับดูแล 

      ฝา่ยกำกบัดแูล หมายถงึ สภาฯ จะทำหนา้ทีก่ำกบัดแูล คอื   
 การกำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ขององค์กรเพื่อให้  
 ผู้บริหารนำไปปฏิบัติ การรับฟังปัญหาอุปสรรคที่ผู้บริหาร  
 รายงานให้ทราบ พร้อมทั้งให้ข้อแนะนำ รวมถึงการแต่งตั้ง   
 ถอดถอนผู้บริหาร การอนุมัติงบประมาณ การติดตาม  
 ประเมินผล เป็นต้น แต่เนื่องจากฝ่ายกำกับดูแลมิได้            
 มีหน้าที่เข้าไปบริหารงาน ดังนั้น การติดตามประเมินผล  
 จึงต้องดำเนินการภายใต้โครงสร้างที่สามารถเอื้อให้  
 ทีมงานติดตามประเมินผลมีความเป็นอิสระอย่างแท้จริง   
 การติดตามประเมินผลงานโดยฝ่ายกำกับดูแลจะเป็น  
 หน่วยป้องกันสุดท้ายขององค์กร ข้อมูลต่างๆ ที่นำมาใช้    
 ในการติดตามประเมินผลจำเป็นจะต้องมีความชัดเจน   
 ถูกต้อง และเชื่อมั่นได้ ซึ่งความเป็นอิสระของทีมงานต้อง  
 เป็นหลักประกันในเรื่องนี้ 

6) คุณภาพของงานติดตาม ประเมินผล  

  จะเกิดขึ้นได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ รวมถึง (1)   
 ความอสิระของผูป้ฏบิตังิานจากการครอบงำของฝา่ยบรหิาร   
 (2) คุณภาพบุคลากร ความรู้ และประสบการณ์ของ  
 ผู้ปฏิบัติงานนี้ (3) ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารที่ดี   
 (4) งบประมาณเพื่อการนี้ที่เพียงพอ (5) รูปแบบ/วิธีการ  
 ที่ถูกต้อง การใช้วิถีปฏิบัติงานเชิงกัลยาณมิตร สร้างสรรค์   
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 ทุกปัจจัยได้รับการพัฒนาปรับปรุงไปพร้อมๆ กันก็จะยิ่ง  
 เสริมสร้างคณุภาพการตดิตาม ตรวจสอบ และประเมนิผล  
 ใหด้ยีิง่ๆ ขึน้      

3. การประชมุประจำปขีองแตล่ะมหาวทิยาลยั 

  เพื่อพิจารณาแนวทางการดำเนินงานของสภาฯ ได้แก่   
 (1) สรุปวาระเชิงนโยบายที่สภาฯ ได้พิจารณาในปี   
 พ.ศ. 2554 (2) วาระเชิงนโยบายที่สภาฯ ต้องการให้  
 บรรลผุลตามเปา้หมาย ในป ีพ.ศ. 2555 - 2556 (3) ปฏทินิ  
 การประชุมสภาฯ ประจำปี พ.ศ. 2555 - 2556 และ   
 (4) เรื่องอื่นๆ ตามที่สภาฯ กำหนด รวมถึงการพิจารณาให้  
 ความคิดเห็นถึงความคาดหวังของสภาฯ ด้านการพัฒนา  
 วิชาการ การบริหารงานบุคคล การบริหารการเงินและ  
 ทรัพย์สิน เป็นต้น ผ่านบทบาทของผู้ทรงคุณวุฒิ และ  
 คณะกรรมการแต่ละชุดที่สภาฯ แต่งตั้ง รวมถึงการรับฟัง       
 ความคิดเห็นจากผู้บริหารในระดับคณบดีขึ้นไปอีกด้วย  

4. บทบาทของกรรมการสภาฯ และผูบ้รหิาร  
 มหาวิทยาลัยในการบริหารความเสี่ยง 

  อธิการบดี/รองอธิการบดีของทั้ง 4 มหาวิทยาลัยได้  

 นำเสนอข้อมูลในประเด็นนี้ หลังจากนั้น นายนนทพล   

 นิ่มสมบุญ ได้นำเสนอแนวคิด “การบริหารความเสี่ยง”		 

 และวพิากษร์ะบบงานดา้นการบรหิารความเสีย่ง โดยสามารถ   

 สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้ 

 1)  ทั้ง 4 มหาวิทยาลัย ต่างตระหนักถึงความสำคัญ และ  

   เริม่กจิกรรมดา้นการบรหิารความเสีย่งมาแลว้ระยะหนึง่ 

 2)  มทส. มสีิง่ทีเ่ปน็รปูธรรมชดัเจน สว่นอกี 3 แหง่ กพ็ฒันา   

   มาได้ในระดับที่ดีตามสมควร โดยทั้ง 4 มหาวิทยาลัย  

   อยู่ระหว่างการปรับปรุงเพื่อให้สมบูรณ์ดียิ่งขึ้น 

 3)  ทัง้ 4 มหาวทิยาลยัมกีารขบัเคลือ่นงานบรหิารความเสีย่ง  

   โดยคณะบุคคลใช้ชื่อเรียกต่างๆ กันไป แต่ก็มีความ  

   คล้ายคลึงกันในการรับผิดชอบรวมทั้งบทบาทหน้าที่   

   การแต่งตั้งคณะบุคคลดังกล่าว กระทำโดยฝ่ายบริหาร   

 4)  การกำหนดภาระหน้าที่ด้านการบริหารความเสี่ยง  

   มคีวามชดัเจนตามทีค่วรจะเปน็ โดยทีท่กุมหาวทิยาลยั  

   เข้าใจดีว่า สภาฯ มีหน้าที่กำหนดนโยบายและ  

   ให้ข้อเสนอแนะ 

 ไม่มุ่งจับผิด (6) ความมีมนุษยสัมพันธ์ของผู้ปฏิบัติหน้าที่   
 (7) เลือกใช้ Model ในการติดตามประเมินผล และ KPI   
 ที่ Valid และ Relevant (8) กฎบัตร (Charter) กฎหมาย   
 ระเบียบ และคู่มือที่กำหนดไว้อย่างเหมาะสม (9) ทุกฝ่าย  
 เข้าใจธรรมชาติและประโยชน์ของงานติดตามประเมินผล   
 (10) ความยืดหยุ่นให้สามารถใช้บริการจากผู้เชี่ยวชาญ  
 จากภายนอกได้ โดยปัจจัยที่สำคัญที่สุดคือความเป็นอิสระ  
 ของผู้ปฏิบัติงาน       

7) แนวทาง หรือมาตรการปรับปรุงแก้ไข 

   แนวทางสรา้งเสรมิความเปน็อสิระอาจทำไดโ้ดยการปรบั  
 โครงสร้างองค์กรไม่ให้ฝ่ายบริหารมาครอบงำการปฏิบัติ  
 หน้าที่ของผู้มีส่วนในงานติดตามประเมินผล หากติดขัด  
 ด้านข้อกฎหมายอาจต้องพิจารณาแก้ไขกฎหมายใน  
 ระยะยาว แต่ในระยะสั้นอาจทำได้โดยการสรรหา  
 ผูช้ำนาญการดา้นตดิตามประเมนิผลจากภายนอกใหเ้ขา้มา  
 ช่วยคณะกรรมการฯ กลั่นกรองให้เกิดความมั่นใจได้ใน  
 ความถูกต้องของข้อมูล ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็น  
 ซึ่งย่อมมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นในแต่ละปีหากเลือกใช้บุคคลที่มี  
 ความรู้ประสบการณ์สูง และผู้บริหารอาจเป็นห่วงเรื่อง  
 ความเสี่ยงด้านการไม่รักษาความลับของมหาวิทยาลัย   
 อาจทำให้ความลับรั่วไหลสู่ภายนอก และความเสี่ยงที่มาก  
 ที่สุด คือ ความเสี่ยงที่เลือกผิดคนผิดสำนักงานทำให้ได้  
 ผู้ที่ไม่ได้มีความรู้ความชำนาญที่แท้จริง ซึ่งก็ไม่ช่วยให้  
 คุณภาพงานดีขึ้นได้จริง 

   การปรับโครงสร้างองค์กรเหล่านี้จะต้องทำควบคู่กันไป  
 กับการซักซ้อมให้เกิดความเข้าใจในหลักวิชาชีพด้านการ  
 ติดตามประเมินผลอันเป็นวิชาชีพเฉพาะ ในกรณีที่เห็นว่า  
 มีปัญหาด้านตัวบทกฎหมายที่เกี่ยวข้องอาจทำให้การ  
 ปรับปรุงแก้ไขอย่างเป็นทางการทำไม่ได้เต็มตามศักยภาพ  
 ภายใต้กรอบกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ซึ่งน่าจะทำได้โดยใช้  
 ศิลปะทางการบริหารโดยเฉพาะมหาวิทยาลัยในกำกับของ  
 รัฐที่ให้อำนาจสูงสุดแก่สภาฯ การปรับโครงสร้างสามารถ  
 ทำไดโ้ดยฝา่ยบรหิารซึง่ไมไ่ดเ้สยีประโยชนใ์ดๆ ตรงกนัขา้ม   
 กลับจะสร้างความสง่างามของผู้บริหารให้พ้นจากความ  
 เคลือบแคลงจากทุกมุมมองของบุคคลทั่วไปเมื่อมองเข้ามา  
 ในระบบงานของมหาวิทยาลัย            

       นอกเหนือจากแนวทางแก้ไขปรับปรุงโดยการปรับ  
 โครงสรา้ง ให้เกิดความเป็นอิสระ หรือการแก้ไขโดยการใช้  
 บุคคลภายนอกแล้ว หากปัจจัยแห่งความสำเร็จอื่นๆ   
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   ขนาดเล็ก การดำเนินงานไม่กว้างขวางหรือการใช้  
   ทรัพย์สิน/เงินงบประมาณไม่สูงมาก หรือเรื่องที่ต้อง  
   ติดตาม ประเมินผลไม่มีความหลากหลาย หรือกรณี  
   หน่วยงานมีเรื่องความเสี่ยงที่ควรห่วงใยไม่มาก  
   ผลกระทบของความเสีย่งทัง้ระดบัองคก์รและความเสีย่ง   
   ระดบัปฏบิตักิารไมร่นุแรงนกั คณะกรรมการฯ สามารถ   
   รับภาระเรื่องการติดตามประเมินผลด้านการบริหาร  
   ความเสี่ยงได้ แต่อาจทำให้ประสิทธิภาพด้านการ  
   ติดตามประเมินผลด้านการบริหารความเสี่ยงไม่  
   สมบูรณ์เท่าที่ควรถ้าเป็นในกรณีหรือสถานการณ์  
   ตรงกันข้ามยิ่งจะเกิดข้อขัดแย้งได้ง่ายขึ้น 

 9)  ข้อเสนอแนะของผู้วิพากษ์ 

      9.1 จำนวนบคุคลในทมีอำนวยการบรหิารความเสีย่ง  
   ไม่ควรมากเพราะจะไม่คล่องตัว และอาจ  
   แต่งตั้งที่ปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญภายนอกได้   
   อธิการบดีต้องเป็นประธานคณะนี้โดยไม่ควร  
   มอบหมายให้ผู้อื่นปฏิบัติหน้าที่แทน ผู้บริหาร  
   นอกทีมอำนวยการ/บุคลากรในหน่วยงาน  
   ต่างๆ เพียงเน้นให้ตระหนักถึงความสำคัญ   
   สร้างเสริมความเข้าใจหลักและกระบวนการ  
   บริหารความเสี่ยง เพื่อประสานข้อมูลเกี่ยวกับ  
   ความเสี่ยงให้แก่ทีมอำนวยการอย่างสมบูรณ์   
   ถูกต้อง และมีหน้าที่ปฏิบัติตามมาตรการ  
   บริหารความเสี่ยงที่ฝ่ายอำนวยการกำหนด  
   อย่างเคร่งครัด  

            9.2 ควรจัดตั้งหน่วยงานโดยตรงภายในฝ่ายบริหาร  
     เพื่อทำหน้าที่ด้านการบริหารความเสี่ยงโดย  
     เป็นหน้าที่ประจำ เป็นฝ่ายเลขานุการให้ทีม  
     อำนวยการ เป็นศูนย์รวบรวมข้อมูล และ  
     ประสานงานด้านนี้ 

      9.3  ต้องสร้างความเข้าใจว่า การบริหารความเสี่ยง  
       มีความหมายกว้างไกลกว่าการควบคุมภายใน  

    9.4  ไม่ควรให้ผู้ตรวจสอบภายใน และ/หรือคณะ  
       กรรมการติดตามประเมินผลไปมีส่วนร่วมใน  
       กระบวนการตัดสินใจทางการดำเนินการใน  
       เรื่อง การบริหารความเสี่ยง เนื่องจากจะมี  
       ผลกระทบต่อความเป็นอิสระในการทำหน้าที่  
       ตดิตามประเมนิผล และตอ่ระบบการกำกบัดแูล  
       โดยรวม   

 5)  การตดิตาม และประเมนิผลระบบการบรหิารความเสีย่ง 

   5.1) ด้านฝ่ายกำกับดูแล คือ ทั้ง 4 มหาวิทยาลัย   
    สภาฯ จะมอบหมายให้คณะกรรมการติดตาม   
    ตรวจสอบ และประเมินผล ทำหน้าที่นี้ ค้นหา   
    Best Practice ในเรื่องนี้คณะกรรมการ หรือ  
    สภาฯ อาจพิจารณาตั้ง Oversight Risk   
    Committee ขึ้นคณะหนึ่งให้มีหน้าที่ด้านนี้  
    เป็นการเฉพาะ โดยประสานกับคณะกรรมการ  
    ตรวจสอบฯ หรือแต่งตั้งกรรมการบางท่านร่วม  
    อยู่ใน 2 คณะนั้นก็ได้ 

   5.2)  ด้านฝ่ายบริหาร ทั้ง 4 มหาวิทยาลัยยังไม่มีการ  
    มอบหมายให้มีหน่วยงานใดทำหน้าที่รับผิดชอบ  
    โดยตรงในฐานะ “เจ้าของเรื่องการบริหาร	 
	 	 	 	 ความเสี่ยง” ในลักษณะเป็นหน้าที่ประจำ  

 6)  ความเสีย่งกบัการควบคมุภายใน: ทัง้ 4 มหาวทิยาลยั   
   ลว้นระบวุา่ไดด้ำเนนิการเกีย่วกบัการบรหิารความเสีย่ง  
   แล้ว โดยอ้างถึงการจัดให้มีการสอบทานหรือมี  
   คณะกรรมการเพื่อจัดและสอบทานระบบการควบคุม  
   ภายใน (อ้างถึงระเบียบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่   
   สตง. กำหนดให้ต้องจัดทำรายงานส่ง สตง.) แต่ใน  
   ความจริงแล้วการควบคุมภายในเป็นเพียงส่วนเล็กๆ   
   ส่วนเดียวที่ช่วยบริหารจัดการลดระดับความเสี่ยงได้   
   และแม้ลดได้ก็ไม่ใช้ลดความเสี่ยงได้ทุกประเภท เช่น   
   ภัยด้านเทคโนโลยี ด้านทรัพยากรบุคคล ภัยทาง  
   การเมือง เป็นต้น การควบคุมภายในช่วยได้เพียงด้าน  
   ความเสี่ยงระดับปฏิบัติการเท่านั้น ไม่ใช่ทดแทน  
   มาตรการบริหารความเสี่ยงทุกเรื่องหรือทุกระดับ   
   โดยเฉพาะความเสี่ยงระดับองค์กร 

 7)  การบริหารความเสี่ยงกับหน่วยตรวจสอบภายใน:   
   บางแห่งใช้ผู้ตรวจสอบภายในเข้าไปมีส่วนร่วมใน  
   กระบวนการบริหารความเสี่ยงตั้งแต่ต้น ซึ่งสุ่มเสี่ยง   
   กับการทำให้ผู้ตรวจสอบภายในขาดความเป็นอิสระ  
   ในการปฏิบัติงานตรวจสอบด้านนี้ โดยหลักการของ  
   วิชาชีพตรวจสอบภายในอันเป็นสากลผู้ตรวจสอบ  
   ภายในไม่ควรเข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการบริหาร  
   หรือการตัดสินใจเรื่องใดที่ตนต้องมีภาระหน้าที่  
   ตรวจสอบประเมินผลเรื่องนั้นๆ ในภายหลัง 

 8)  การบริหารความเสี่ยงกับคณะกรรมการติดตาม   
   ตรวจสอบ และประเมินผล: ในกรณีที่เป็นหน่วยงาน  
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   9.5  สภาฯ ต้องทบทวนเป็นระยะๆ ถึงบทบาท  
       หน้าที่ของสภาฯ อย่างน้อย 3 เรื่อง 

             1) ควรแต่งตั้ง Oversight Risk Committee   
      เป็นคณะกรรมการประจำสภาฯ เพิ่มเติม 

               2) หากมีการแต่งตั้งตาม 1) ต้องเข้าใจเป็น  
      อย่างดี ว่าคณะที่ตั้งขึ้นอยู่ในฝ่ายกำกับ  
      ดูแลอย่าล้วงลูกหรือทำหน้าที่บริหารความ  
      เสี่ยงเสียเอง ซึ่งผิดหลักการกำกับดูแลที่ดี  

     3) ควรกำหนดใหม้วีาระการประชมุของสภาฯ   
      โดยให้อธิการบดีเสนอรายงานผลการ  
      บริหารความเสี่ยงเพื่อสภาฯ ได้รับข้อมูล  
      อย่างสม่ำเสมอ และให้ข้อแนะนำเชิง  
      นโยบายทัง้นีอ้ยา่งนอ้ยควรเปน็รายไตรมาส   
      เพราะความเสี่ยงเป็นเรื่อง Dynamic   
      เปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์ ทั้งภายใน  
      และภายนอก 

 ในประเด็นนี้ ที่ประชุมได้มอบหมายให้ทั้ง 4 มหาวิทยาลัย
ไปพิจารณาแนวทางการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย 
โดยปัญหาที่พบในปัจจุบัน ได้แก่ ปัญหาจำนวนนักศึกษาที่ลดลง
อย่างต่อเนื่องขณะที่มหาวิทยาลัยเปิดใหม่มีจำนวนมาก ปัญหา
การบริหารที่ส่วนใหญ่มีคดีฟ้องร้องกันระหว่างบุคลากรกับฝ่าย
บริหาร และงบประมาณที่ปรับลดลงจากภาครัฐขณะที่การขึ้น
ค่าเล่าเรียนทำได้ยากซึ่งอาจส่งผลต่อคุณภาพการจัดการศึกษา
ในอนาคตได้ อย่างไรก็ตามปัจจัยเสี่ยงของแต่ละมหาวิทยาลัย

อาจจะเกิดขึ้นไม่พร้อมกัน และหากมหาวิทยาลัยมีการวิเคราะห์
กลั่นกรองความเสี่ยงจะทำให้เกิดความตื่นตัว ทราบปัญหา    
และสามารถวางเป็นนโยบายแนวทางการแก้ไขที่เป็นรูปธรรม  
ให้มากขึ้น 

5. ปัจฉิมเสวนา: ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน   
 นายกสภาฯ ได้สรุปบทเรียนจากการปฏิรูป 4 สภาฯ ดังนี้ 

 • ทัง้ 4 มหาวทิยาลยั ไดด้ำเนนิการปฏริปูสภาฯ ในดา้น  
  ตา่งๆ โดยอาศยัพระราชบญัญตัขิองแตล่ะมหาวทิยาลยั   
  ที่มีอยู่เดิมเป็นหลัก และผลการปฏิรูปสภาฯ ของทั้ง    
  4 มหาวิทยาลัยถือว่าเป็นรูปแบบที่สามารถทำงานได้  
  ตามเจตนารมณ์ของสภาฯ และเป็นที่ยอมรับได้ใน  
  ระดับหนึ่ง 

 • การดำเนินการด้านการติดตามและประเมินผลรวมถึง  
  การบริหารความเสี่ยงสามารถทำได้ในมหาวิทยาลัยใน  
  บริบทที่แตกต่างกันทั้งมหาวิทยาลัยที่เป็นส่วนราชการ   
  (มสธ./มรท.) และมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ   
  (มทส./มวล.) ทั้งมหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบ (มวล.)   
  มหาวทิยาลยัเฉพาะทาง (มทส.) มหาวทิยาลยัเปดิสอน  
  ทางไกล (มสธ.) และมหาวิทยาลัยที่เน้นการพัฒนา  
  ท้องถิ่นและวิชาชีพครู (มรท.) 

 • การปฏิรูปสภาฯ และการดำเนินการด้านที่เกี่ยวข้อง  
  ต่างๆ ทำได้ในเวลาที่ต่างกัน คือ มทส. ปี 2548 มสธ./  
  มวล. ป ี2551 และ มรท. ป ี2554 แตท่ัง้ 4 มหาวทิยาลยั   
  ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อนำไปพัฒนา  
  ต่อยอดให้ดียิ่งขึ้น 

 • การพัฒนาระบบและกระบวนการปฏิรูปสภาฯ   
  มีกระบวนการและวิธีการที่ เหมาะสมกับบริบท           
  ของแต่ละมหาวิทยาลัย 

 • ในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของ  
  มหาวิทยาลัยทั้งฝ่ายสภาฯ และฝ่ายบริหาร มีความ  
  เห็นพ้องและมีส่วนร่วมกันทุกฝ่าย ไม่ใช่เกิดจากการ  
  สั่งการ 

 • ปัจจัยแห่งความสำเร็จ ประกอบด้วย (1) เข้าใจ เข้าถึง   
  และถือปฏิบัติในหลักอัตตาภิบาล และธรรมาภิบาล  
  ของมหาวิทยาลัย (2) กรรมการสภาฯ มีอิสระ  
  และมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของสภาฯ และ (3)   
  มีความสัมพันธ์อันดีระหว่างสภาฯ (Governance)   
  กบัอธกิารบด ีและคณะ (Management) 
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การปฏิรูปสภามหาวิทยาลัย และผลการปฏิรูปสภามหาวิทยาลัย: 

กรณีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (มวล.) 
ดร.กีร์รัตน์ สงวนไทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ์

 ได้สนับสนุนให้เลขานุการสภาฯ และผู้ช่วยเลขานุการสภาฯ   
 เข้าร่วมอบรมหลักสูตรดังกล่าว ในรุ่นที่ 6 และรุ่นที่ 7   
 ในหลักสูตร “ธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา” ซึ่ง  
 จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์  
 ระหว่างผู้เข้าร่วมหลักสูตรในด้านธรรมาภิบาลในการกำกับดูแล  
 มหาวิทยาลัย บทบาทหน้าที่ของกรรมการสภาฯ ตลอดจนเพื่อให้  
 ผู้เข้าร่วมหลักสูตรได้แสดงความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะต่างๆ   
 ในการกำกับดูแลมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

 นอกจากนั้น อธิการบดีได้สนับสนุนให้ผู้บริหารเข้าร่วมการ  
 สัมมนาในหัวข้ออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นการพัฒนาผู้บริหาร  
 ให้มีความเข้มแข็ง เป็นผู้นำในด้านการบริหารจัดการในเชิง  
 นโยบาย และเต็มเปี่ยมไปด้วยการมีธรรมาภิบาล เช่น 

(1) โครงการสัมมนาทางวิชาการ 2553-2555 “มหาวิทยาลัยไทย		 
	 บนเวทีโลก” ครั้งที่ 10 เรื่อง “การเงินมหาวิทยาลัย:		 
	 การระดมทุนและการลงทุน” เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2555   

(2) การสมัมนาและการเปดิตวัหลกัสตูร “คณบดเีพือ่การเปลีย่นแปลง”   
 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555     

(3)  โครงการสัมมนาทางวิชาการ 2553-2555 “มหาวทิยาลยัไทยบน	 
	 เวทโีลก” ครั้งที่ 12 เรื่อง “การจัดอันดับมหาวิทยาลัยตามสาขา	 
	 วิชา:	ประสบการณ์จากเยอรมัน” เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2555     

(4)  โครงการสมัมนาทางวชิาการ 2553-2555 หวัขอ้ “มหาวทิยาลยัไทย		 
	 บนเวทโีลก” ครัง้ที ่ 13 เรือ่ง “ความรบัผดิชอบของมหาวทิยาลยั	 
	 กบัการหนนุเสรมิโรงเรยีน” เมือ่วนัที ่15 มนีาคม 2555      

 2. การปรับโครงสร้างการบริหารธรรมาภิบาล   

   ของมหาวิทยาลัย  

2.1	 บทบาทหน้าที่/ความรับผิดชอบของสภา	 มวล.	 และคณะ	 
	 กรรมการประจำของสภา	มวล. 

   สภา มวล. มีบทบาทและความรับผิดชอบตามที่กำหนด  
 ในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พ.ศ. 2535   
 ซึ่งครอบคลุมถึงบทบาทและความรับผิดชอบตามที่กำหนดไว้  
 ในแผนอดุมศกึษา ระยะยาวฯ ของ สกอ. และสภาฯ ไดแ้ตง่ตัง้คณะ  
 กรรมการประจำของสภาฯ จำนวน 5 คณะ เพื่อทำหน้าที่แทน  
 สภาฯ ในเรื่องที่สภาฯ มอบหมาย หรือพิจารณากลั่นกรอง หรือ  
 สนับสนุนการทำหน้าที่ของสภาฯ  คณะกรรมการประจำของ  
 สภาฯ ประกอบด้วย 1) คณะกรรมการบริหารงานบุคคล 2)   
 คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน 3) คณะกรรมการติดตาม   

นานาสาระเกี่ยวกับสภามหาวิทยาลัย >> 

การปฏริปูสภามหาวทิยาลยั และผลการปฏริปู
สภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (มวล.)   

สภา มวล. ได้ดำเนินการปฏิรูปสภาฯ โดยเป็นไปตามกรอบ  
แผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี  ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 - 2565) ของ
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ในด้านต่างๆ ดังนี้ 

 1. การพฒันาผูก้ำกบันโยบาย (สภามหาวทิยาลยั)   
  และผูบ้รหิารมหาวทิยาลยั 

   มวล. ไดน้ำแนวคดิจากหนว่ยงานระดบัชาตหิลากหลายสถาบนั  
 มาประมวลเพื่อให้เกิดการพัฒนาและการปฏิรูปสภา มวล. เช่น   
 ได้นำแนวคิดของสถาบันคลังสมองของชาติ ซึ่งเป็นหน่วยงาน  
 ภายใต้มูลนิธิส่งเสริมทบวงมหาวิทยาลัยมีภารกิจหลักในการ  
 ประสานและส่งเสริมการดำเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาที่  
 ส่ ง เสริม ให้ เกิ ดการดำ เนินการที่ สอดคล้องกับนโยบาย   
 มาตรฐานการอุดมศึกษา  และแผนพัฒนาการอุดมศึกษา ได้ทำ  
 หน้าที่เป็นองค์กร หรือกลไกพัฒนาผู้กำกับนโยบาย (สภาฯ)   
 และผู้บริหารมหาวิทยาลัย  

   ที่ผ่านมาสถาบันคลังสมองของชาติได้เล็งเห็นความสำคัญ  
 ของการนำหลักธรรมาภิบาล และการบริหารจัดการที่ดีมาเป็น  
 พลังในการขับเคลื่อนการพัฒนามหาวิทยาลัยและอุดมศึกษา   
 ตามกรอบแผนอดุมศกึษาระยะยาวฯ ของ สกอ. สถาบนัคลงัสมอง   
 ของชาติได้ทำหน้าที่จัดการฝึกอบรมให้ความรู ้ จัดเยี่ยมชมสร้าง  
 เครอืขา่ยเปดิเวทแีลกเปลีย่นความคดิ และสนบัสนนุการวจิยัองคก์ร   
 และนวตักรรม การบรหิารนโยบาย (Governance) และการจดัการ   
 (Management) รวมถึงผลิตหลักสูตรการบริหารจัดการสถาบัน  
 อุดมศึกษาให้แก่ผู้บริหารทุกระดับอย่างต่อเนื่อง ซึ่งทั้งหมด         
 เป็นกระบวนการสร้างความเข้มแข็งให้มหาวิทยาลัยด้วยการ  
 สร้างผู้นำ การบริหารนโยบายหรือธรรมาภิบาล และการจัดการ   
 (Leadership, Governance and Management - LGM)   
 นอกจากนั้นสมาคมสหกิจศึกษาไทยยังได้สนับสนุนให้สถาบัน  
 อุดมศึกษา และสภามหาวิทยาลัยเล็งเห็นความสำคัญของการจัด  
 กิจกรรมสหกิจศึกษา เพื่อให้บัณฑิต “รู้ตน	รู้คน	รู้งาน”	 

  ในส่วนของ มวล. นายกสภาฯ ได้สนับสนุนให้กรรมการ  
 สภาฯ ทั้งในส่วนของผู้ทรงคุณวุฒิ และคณาจารย์ภายใน   
 มวล. เข้าร่วมอบรมในหลักสูตร “ธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนา	 
	 อุดมศึกษา” ในรุ่นต่างๆ (รุ่นที่ 2 - รุ่นที่ 9) จำนวนทั้งสิ้น   
 7 คน (จากกรรมการสภาฯ ทัง้หมด 19 คน) และในขณะเดยีวกนั   
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  ตรวจสอบ และประเมินผลฯ 4) คณะกรรมการส่งเสริมกิจการ   
 มวล. 5) คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ฯ  และในอนาคตจะ  
 มีการพิจารณา เพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการในเรื่องความเสี่ยง  
 องค์กรเพิ่มเติมต่อไป นอกจากนี้ได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุด  
 อื่นๆ เพื่อทำหน้าที่ในส่วนที่ เกี่ยวข้อง เช่น คณะกรรมการ  
 พิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ คณะกรรมการที่ปรึกษา  
 กฎหมายประจำ มวล. คณะกรรมการสรรหาอธิการบดี คณะ  
 กรรมการสรรหานายกสภาฯ คณะกรรมการสรรหากรรมการ  
 สภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ  เป็นต้น 

2.2	 องค์ประกอบ	และวาระการดำรงตำแหน่งของสภา	มวล.	

 •	 ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	 พ.ศ.	 2535		 
	 	 	 มาตรา	14	กำหนดให้สภา	มวล.	ประกอบด้วย 

 (1) นายกสภาฯ ซึ่งจะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง 

 (2) กรรมการสภาฯ โดยตำแหน่ง ได้แก่ อธิการบดี 

 (3) กรรมการสภาฯ จำนวน 2 คน ซึ่งสภาวิชาการเลือกจาก  
   กรรมการสภาวิชาการ 

 (4) กรรมการสภาฯ จำนวน 3 คน ซึ่งเลือกตั้งจากคณาจารย์  
   ประจำ 

 (5) กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนไม่น้อยกว่า 9 คน           
   แต่ไม่เกิน 12 คน  

   ซึ่งจะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งจากบุคคล
ภายนอก และในจำนวนนี้จะต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคใต้ จำนวน
ไม่น้อยกว่า 3 คน และผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 3 คน ที่ทบวง
มหาวิทยาลัยเสนอแต่งตั้ง (รวมทั้งสิ้น ไม่น้อยกว่า 16 คน แต่ไม่เกิน   
19 คน ปัจจุบันมีจำนวน 19 คน) 

  ให้สภาฯ แต่งตั้งรองอธิการบดีคนหนึ่งเป็นเลขานุการสภาฯ  
โดยคำแนะนำของอธิการบดี 

 •	 มาตรา	 15	 กำหนดให้นายกสภาฯ	 และกรรมการสภาฯ		 
   ตามมาตรา	14	(3)	(4)	และ	(5)	มีวาระการดำรงตำแหน่ง		 
	 	 	 3	 ปี	 แต่จะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	 แต่งตั้ง	 หรือ	 
	 	 	 อาจได้รับเลือก	หรือได้รับเลือกตั้งใหม่อีกได้    

2.3	 ที่มา/ระบบการสรรหานายกสภาฯ	 กรรมการสภาฯ/สัดส่วน	 
	 ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	และการสรรหาอธิการบดี	 

 2.3.1 การสรรหานายกสภาฯ และกรรมการสภาฯ ผูท้รงคณุวฒุิ   
    เป็นไปตามข้อบังคับของ มวล. ซึ่งมีการแต่งตั้งคณะ  
    กรรมการสรรหาฯ และใช้กระบวนการมีส่วนร่วม/การ  
    เสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมโดยรับฟังความคิด  
    เห็นจากประชาคม มวล. รวมถึงมีกลไกที่ชัดเจนในการ  
    สรรหานายกสภาฯ และกรรมการสภาฯ ทำให้ได้มา  
    ซึ่งกรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญ ความ  
    สามารถเป็นที่เคารพนับถือในวงสังคมและแวดวงวิชาการ   
    และมีความตั้งใจ ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการให้  
    แนวนโยบายในการพัฒนา มวล. ให้เจริญก้าวหน้าสืบไป   
    องค์คณะของสภา มวล. มีจำนวน 19 คน ประกอบด้วย   
    นายกสภาฯ อธิการบดี (โดยตำแหน่ง) กรรมการสภาฯ   

    ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 12 คน กรรมการสภาฯ ซึ่งเลือก  
    จากสภาวิชาการ จำนวน 2 คน และกรรมการสภาฯ   
    ซึ่งเลือกตั้งจากคณาจารย์ประจำ จำนวน 3 คน ดังนั้น   
    สัดส่วนของกรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ จึงมากกว่า  
    กรรมการสภาฯ ที่ เป็นบุคลภายใน มวล. 2 เท่า   
    (13 : 6) ซึ่งจะส่งผลต่อการให้คำแนะนำในภาพกว้าง  
    ของการดำเนนิการ ทางวิชาการของ มวล. 

 2.3.2 การสรรหาอธิการบดีเป็นไปตามข้อบังคับของ มวล. ซึ่งมี  
   การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาฯ และใช้กระบวนการ  
   มีส่วนร่วมของประชาคม มวล. ในการกำหนดสถานภาพ  
   ความต้องการ/ทิศทางการพัฒนา มวล. คุณสมบัติที่  
   พึงประสงค์ของอธิการบดี และการเสนอชื่อบุคคลที่มี  
   คุณสมบัติเหมาะสม รวมทั้ง มีการประกาศรับสมัครจาก  
   บุคคลภายนอกที่สนใจ 

 3. การมสีำนกังานสภาฯ และมเีลขานกุารสภาฯ เตม็เวลา  

3.1 มีการแต่งตั้งรองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภาฯ โดยอธิการบดีจะนำ  
 รายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม (ซึ่งเคยดำรงตำแหน่ง  
 ผู้บริหาร มวล. ในระดับ คณบดี หรือผู้อำนวยการศูนย์/สถาบัน)   
 จำนวน 2-3 รายชื่อ เสนอต่อนายกสภาฯ เพื่อพิจารณาเลือก   
 และนำเสนอสภาฯ เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง 

3.2 มกีารจดัตัง้สำนกังานสภาฯ ภายใตก้ารกำกบัดแูลของรองอธกิารบด ี  
 ฝา่ยกจิการสภาฯ ซึง่เปน็หนว่ยงานขนาดเลก็ แต่มีประสิทธิภาพ   
 (มหีวัหนา้สำนกังานสภาฯ 1 คน เจา้หนา้ทีบ่รหิารงานทัว่ไป 1 คน    
 และพนักงานธุรการ 1 คน) 

  สำนักงานสภาฯ ทำหน้าที่ เป็นฝ่ายเลขานุการกิจ   
 ของสภาฯ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลฯ    
 คณะกรรมการส่งเสริมกิจการ มวล. คณะกรรมการอุทธรณ์และ  
 ร้องทุกข์ฯ และคณะกรรมการ หรือคณะทำงานเฉพาะกิจอื่นๆ   
 ที่สภาฯ แต่งตั้ง เช่น คณะกรรมการสรรหานายกสภาฯ คณะ  
 กรรมการสรรหากรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการ  
 สรรหาอธิการบดี  เป็นต้น 

3.3 มีการจัดทำและพัฒนาเว็บไซต์ของสภาฯ อย่างต่อเนื่อง   
 เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่สารสนเทศต่างๆ ในส่วน  
 ที่เกี่ยวข้องกับสภาฯ รวมถึงสารสนเทศที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ  
 ประจำชุดต่างๆ ที่สภาฯ แต่งตั้ง และสำนักงานสภาฯ  

 4. การสรา้งระบบการจดัวาระการประชมุ 

4.1 มีการกำหนดแผน/ปฏิทินการประชุม ล่วงหน้าไว้ตลอดทั้งปี   
 โดยประชุมปีละ 6 ครั้ง และจะใช้เวลาในการประชุมแต่ละครั้ง   
 ไม่เกิน 3 ชั่วโมง   

4.2 เรื่องที่จะนำเข้าสู่วาระการประชุมเป็นระบบ มีความชัดเจน   
 เนื่องจากมีคณะกรรมการประจำของสภาฯ ทำหน้าที่พิจารณา  
 กลั่นกรองก่อน 

 4.3 เรื่องที่บรรจุเป็นวาระการประชุมทุกเรื่อง จะต้องผ่านความ  
  เห็นชอบจากนายกสภาฯ 
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 4.4 ฝ่ายเลขานุการสภาฯ ทำหน้าที่กำกับดูแลเรื่องที่จะบรรจุเป็น  
  วาระการประชุมทุกเรื่องให้เป็นไปตามขั้นตอนและกำหนดเวลา   
  จึงสามารถจัดส่งระเบียบวาระการประชุมให้กรรมการสภาฯ ได้  
  ศึกษาล่วงหน้าก่อนวันประชุม ประมาณ 5 วันทำการ 

 4.5 แต่ละปี สภาฯ ร่วมกับฝ่ายบริหาร ได้กำหนดหัวเรื่องวาระ  
  เชิงนโยบายไว้ก่อนล่วงหน้า โดยมีระยะเวลาจัดเตรียมข้อมูล  
  และศึกษาวิเคราะห์ก่อนเสนอสภาฯ เพื่อพิจารณา  

 4.6 การประชุมสภาฯ แต่ละครั้งต้องมีเรื่องเชิงนโยบาย อย่างน้อย   
  1 วาระ เพื่อให้กรรมการสภาฯ ได้ระดมความคิดเห็นและเสนอ  
  แนะแนวทางตอ่ผูบ้รหิารมหาวทิยาลยัใหร้บัไปพจิารณาดำเนนิการ   
  ต่อไป 

 4.7 ในการประชุมจะไม่มีการแจกเอกสารในที่ประชุม และไม่มีการ  
  เสนอเรื่องนอกระเบียบวาระการประชุม ยกเว้นเรื่องที่มีความ  
  จำเป็นอย่างยิ่งเท่านั้น 

 4.8 ได้จัดเตรียมเอกสารข้อมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และ              
  ส่งล่วงหน้า ให้ผู้บริหาร มวล. (ทุกระดับ) ที่เข้าร่วมประชุม  
  ในฐานะผู้สังเกตการณ์ ก่อนวันประชุมประมาณ 5 วันทำการ   
  จึงประหยัดกระดาษได้มาก 

 4.9 ขณะนี้ มวล. ได้แต่งตั้งคณะทำงานฯ ขึ้น 1 คณะ เพื่อทำหน้าที่  
  จัดทำระบบฐานข้อมูลระเบียบวาระการประชุม มติที่ประชุม    
  รายงานการประชุมสภาฯ และผลการดำเนินงานสืบเนื่องตามมติ  
  ที่ประชุม เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นายกสภาฯ กรรมการ  
  สภาฯ คณะกรรมการประจำสภาฯ ผู้บริหาร และพนักงานของ   
  มวล. ในการสืบค้นสารสนเทศดังกล่าว ซึ่งสามารถสืบค้นได้อย่าง  
  สะดวกและรวดเร็วผ่านระบบ Internet/Intranet ของ มวล.   
  จากระบบเอกสารที่จัดเก็บในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งส่งผล  
  ให้การติดตามงานของสภาฯ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

4.10 สำหรับคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลฯ นั้น   
  จะมรีะเบยีบระบชุดัเจนในการจดัทำรายงานการตดิตามตรวจสอบ   
  และประเมนิผลฯ ซึง่จะตอ้งนำเสนอสภาฯ เพือ่พจิารณา ปลีะ 2 ครัง้   
  ได้แก่ รอบ 6 เดือนแรก ของปีงบประมาณอีกครั้งหนึ่ง (ภายใน  
  วันที่ 15 พฤษภาคม) และ ณ สิ้นปีงบประมาณ อีกครั้งหนึ่ง   
  (ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน) 

 4.11 มวล. ได้ปรับอัตราเบี้ยประชุมสภาฯ และคณะกรรมการประจำ  
  สภาฯ ทุกคณะ เป็นครั้งละ 4,000 บาท ต่อคน โดยพิจารณาจาก  
  ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นตามภาวะเศรษฐกิจของประเทศ รวมถึงได้  
  พิจารณาเปรียบเทียบกับมหาวิทยาลัยอื่นๆ ซึ่ง มวล. ยังเป็น  
  มหาวิทยาลัยขนาดเล็ก ดังนั้น จึงไม่สามารถที่จะจ่ายค่าเบี้ย  
  ประชุมของคณะกรรมการชุดต่างๆ ให้เท่ากับมหาวิทยาลัยที่มี  
  ขนาดใหญ่และมีผลประกอบการที่มีรายได้เป็นจำนวนมาก   

 การจัดระบบการประชุม และการอำนวยการประชุมข้างต้น   
  ทำให้การประชุมสภาฯ มวล. เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ   
  ประสิทธิผล และเกิดการประหยัดการใช้ทรัพยากร โดยเฉพาะ  
  การลดเอกสารวาระการประชุมได้อย่างมาก รวมถึงได้เกิด  
  การประสานความร่วมมือ และมีความเข้าใจอันดีระหว่างฝ่าย  
  บริหาร มวล. กับสภาฯ  

 5.  การกำหนดวาระเชงินโยบายไวล้ว่งหนา้ตลอดทัง้ป ี 

ในการประชุมประจำปี พ.ศ. 2554 สภามหาวิทยาลัยสุโขทัย
ธรรมาธิราช สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และสภามหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ์ เมื่อวันที่ 19-20 พฤษภาคม 2554 ณ โรงแรมดุสิตธานี 
หัวหิน อ. ชะอำ จ. เพชรบุรี  สภาฯ ร่วมกับฝ่ายบริหารได้กำหนดวาระ
เชิงนโยบายไว้ก่อนล่วงหน้า ในปี พ.ศ. 2554-2555  ประกอบด้วย            

5.1 การวิเคราะห์ถึงสถานภาพในปัจจุบัน และทิศทางในอนาคต   
 (Positioning) ของ มวล. 

5.2 การประชาสัมพันธ์ มวล. 

5.3 การพัฒนาหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอนในทุกสาขาเพื่อ  
 สร้างกระแสความสนใจให้นักเรียนมาเรียนมากขึ้น 

5.4 จำนวนและคุณภาพอาจารย์ 

5.5 นโยบายในการบริหารจัดการงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้ง  
 โรงพยาบาล มวล. 

  โดยที่ประชุมขอให้อธิการบดีพิจารณาจัดลำดับความสำคัญของ
เรื่องเชิงนโยบายดังกล่าว แล้วนำเสนอสภาฯ เพื่อพิจารณาต่อไป 

  ก่อนการประชุมทุกครั้ง ฝ่ายเลขานุการสภาฯ จะประสานงาน
ไปยังอธิการบดี เพื่อจัดทำเอกสารประกอบวาระเชิงนโยบาย  และจัด
ส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องไปยังกรรมการสภาฯ ทุกคน เพื่อศึกษาราย
ละเอียดก่อนล่วงหน้า ทั้งนี้ เพื่อให้ในวันประชุมสภาฯ กรรมการสภาฯ 
แต่ละคนได้มีโอกาสอภิปราย/แสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่ โดยที่
ประชุมจะมีเวลาพิจารณาในเชิงนโยบาย ประมาณ  2 ชั่วโมง 

  ทั้งนี้ ปี พ.ศ. 2554-2555 ที่ผ่านมา ฝ่ายบริหาร มวล. ได้นำ
เรื่องที่ 5.1 เสนอสภาฯ เพื่อพิจารณา เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2555  
เรื่องที่ 5.2 เสนอสภาฯ เพื่อพิจารณา เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2555 
และเรื่องที่ 5.4 เสนอสภาฯ เพื่อพิจารณา เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 
2554  ส่วนเรื่องอื่นๆ ฝ่ายบริหารจะได้นำเสนอสภาฯ เพื่อพิจารณา  
ในภายหลังต่อไป  

 6. การตดิตามความกา้วหนา้ และผลการปฏบิตั ิ 

  ตามมตขิองสภาฯ  

6.1 เลขานุการสภาฯ ได้รายงานผลการดำเนินการสืบเนื่องตามมติ  
 ของสภาฯ ต่อที่ประชุมสภาฯ ในการประชุมครั้งถัดไป เป็น  
 ประจำทุกครั้ง 

6.2 ตามระเบียบ มวล. ว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการ  
 ดำเนินงาน และการตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2551 กำหนดให้  
 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลฯ จัดทำรายงาน  
 การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการดำเนินงานของ มวล.          
 ต่อสภาฯ ปีละ 2 ครั้ง ได้แก่ ณ รอบครึ่งแรกของปีงบประมาณ   
 (ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม) และ ณ สิ้นปีงบประมาณ (ภายใน  
 วันที่ 15 พฤศจิกายน) ทั้งนี้ ในรายงานฯ จะมีการติดตามผลการ  
 ดำเนินงานตามมติที่ประชุม/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะของสภาฯ   
 และคณะกรรมการประจำสภาฯ ทุกคณะด้วย ซึ่งคณะกรรมการฯ    
 ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยภายในเวลาที่กำหนดไว้ทุกครั้ง ทั้งนี้   
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 กรรมการฯ มีความเห็นว่า ควรจะมีการนำเสนอเปรียบเทียบ         
 เชิงตาราง หรือแผนภูมิและแผนภาพเพื่อแสดงสารสนเทศที่ทำให้  
 น่าสนใจและเข้าใจได้ง่ายยิ่งขึ้น 

 การมีคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลฯ   
 ที่ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกทั้งหมด มีความเข้มแข็ง   
 และมีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลในประเด็นต่างๆ   
 ตามแนวนโยบายที่สภาฯ ให้ไว้ จึงสามารถช่วยป้องกันความ  
 ผดิพลาดทีอ่าจเกดิขึน้ไดใ้นการบรหิารงานของฝา่ยบรหิาร และสง่ผล   
 ให้การบริหารงานของ มวล. มีประสิทธิภาพมากขึ้น อีกทั้งยังได ้  
 จัดหาเวลาลงพื้นที่ใน มวล. เพื่อเก็บรายละเอียดจากสถานที่จริง   
 และสุ่มสอบถามจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อให้ข้อมูลมีความเที่ยง  
 ตรงยิ่งขึ้นอีกด้วย 

 7. ผลการดำเนนิงานของ มวล. ทีส่ภาฯ ใหค้วามสนใจ/  

  หว่งใย รวมถงึผลการดำเนนิงานตามมตทิีป่ระชมุ/  

  ขอ้สงัเกต/ขอ้เสนอแนะของสภาฯ และคณะกรรมการ  

  ประจำสภาฯ ทกุคณะ 

7.1 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลฯ ได้จัดทำ  
 รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงาน  
 ของ มวล. ประจำปีงบประมาณ 2554 เสร็จเรียบร้อย ซึ่งรวมถึง  
 ผลการดำเนินงานในประเด็นต่างๆ ที่สภาฯ ให้ความสนใจ/ห่วงใย   
 และผลการดำเนินงานตามมติที่ประชุม/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ  
 ของสภาฯ  และคณะกรรมการประจำสภาฯ ทุกคณะ  โดยได้นำ  
 เสนอสภาฯ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว ในการประชุม   
 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2554 

7.2 ขณะนี้ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ ได้จัดทำ (ร่าง)   
 รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงาน  
 ของ มวล. รอบครึ่งแรกของปีงบประมาณ 2555 ซึ่งรวมถึงผลการ  
 ดำเนินงานในประเด็นต่างๆ ที่สภาฯ ให้ความสนใจ/ห่วงใย และ  
 ผลการดำเนินงานตามมติที่ประชุม/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะของ  
 สภาฯ และคณะกรรมการประจำสภาฯ ทุกคณะ โดยจะนำเสนอ  
 สภาฯ เพื่อพิจารณาต่อไป   

  คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลฯ ได้กำหนด  
 เดนิทางลงพืน้ที ่ มวล. ณ อำเภอทา่ศาลา จงัหวดันครศรธีรรมราช   

 เพื่อพบปะพูดคุยกับผู้บริหาร มวล. ในระดับต่างๆ เช่น อธกิารบด ี  
 รองอธกิารบด ีคณบด ี  ผูอ้ำนวยการศนูย/์สถาบนั ผูช้ว่ยอธกิารบดี   
 เป็นต้น รวมถึง ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ของสำนักงานการ  
 ตรวจเงินแผ่นดิน อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ซึ่งได้มีการประชุม  
 ครั้งแรก (รอบ 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2555) เมื่อวันที่ 28   
 เมษายน 2555 

 8.  การประเมนิผลการปฏบิตัหินา้ทีข่องสภา มวล. 

สภาฯ  โดยคำแนะนำของ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลฯ ได้เห็นชอบระบบ และแบบการประเมินผล            
การปฏิบัติหน้าที่ของสภาฯ ซึ่งเน้นการประเมินผลการประเมินผล       
การปฏิบัติหน้าที่ของสภาฯ ในองค์รวม หรือการปฏิบัติงานของสภาฯ         
ทั้งคณะ โดยมิได้มุ่งประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการสภาฯ         
เป็นรายบุคคล ระบบการประเมินผลฯ แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ ได้แก่ 
การประเมินตนเอง และการประเมินโดยผู้ประเมินอิสระภายนอก   

 9.  การกำหนดจรรยาบรรณของกรรมการสภา มวล.  

สภาฯ โดยคำแนะนำของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลฯ ได้ออกประกาศสภาฯ เรื่อง จรรยาบรรณของ
กรรมการสภา มวล. ลงวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2554  การดำเนินการ
ในเรื่องนี้ของสภาฯ สามารถเป็นแบบอย่างที่ดี แก่คณะผู้บริหาร และ
พนักงานของ มวล. ในการตระหนัก และดำเนินการตามจรรยาบรรณ
ในส่วนของผู้บริหาร และพนักงาน 

จากการที่ มวล. มีนายกสภาฯ และกรรมการประจำสภาฯ        
ซึง่ประกอบดว้ย ผูท้รงคณุวฒุทิีม่คีวามเชีย่วชาญและตัง้ใจ ทุม่เท เสยีสละ 
เวลาในการให้ข้อเสนอแนะแก่ผู้บริหาร มวล. ทำให้สภาฯ และผู้บริหาร 
มวล. ในทุกๆ ระดับมีความเข้มแข็งและทำหน้าที่ได้อย่างชัดเจน 
ประกอบกับการมี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภาฯ/สำนักงานสภาฯ        
ทีส่ามารถปฏบิตัหินา้ทีไ่ดอ้ยา่งเตม็ที ่ ตามภาระหนา้ทีแ่ละกรอบแนวทาง 
การปฏิรูปสภาฯ ที่สภาฯ ให้ไว้ รวมถึงการปฏิรูประบบงานส่วนอื่นๆ       
ที่เกี่ยวข้อง ดังที่กล่าวไว้แล้วข้างต้น จึงเป็นผลทำให้ฝ่ายบริหาร มวล. 
สามารถเสนอเรื่อง/ประเด็นเข้าสู่สภาฯ เพื่อขอนโยบายและแนวทาง  
ในการดำเนินการจากสภาฯ ได้อย่างเต็มที่ การปฏิบัติงานตามพันธกิจ
ด้านต่างๆ จึงสามารถดำเนินการได้อย่างราบรื่นด้วยดี ส่งผลให้          
ฝ่ายบริหารทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง และชัดเจน 
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มหาวิทยาลัยกับการเตรียมความพร้อม 

เข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
รศ.สุรพล ศรีบุญทรง กรรมการสภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

นานาสาระเกี่ยวกับสภามหาวิทยาลัย >> 

ในยุคโลกาภิวัฒน์ที่การเปลี่ยนแปลงใดๆ ในผืนพิภพล้วนส่งผล
กระทบต่อเนื่องไปได้ทั่วทั้งโลก การเกิดขึ้นของประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (ASEAN Economic Community) หรือ AEC ซึ่งมีเป้าหมาย
เพื่อให้เกิดการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจโดยจะมีตลาดและฐานการผลิต
ร่วมกัน (single market and single production base) อันจะส่งผล
ให้มีการเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ แรงงานฝีมือ การลงทุน และเงินทุน
อย่างเสรี ในกลุ่มประชากรเกือบหกร้อยล้านคนในอีก ๓ ปีข้างหน้า 
(พ.ศ. ๒๕๕๘) นั้นย่อมจะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นอย่างมาก       
ต่อประเทศไทย เนื่องจากประเทศไทยอยู่ในตำแหน่งที่ตั้งอันได้เปรียบ
ทางภูมิศาสตร์ 

แมก้ารเปลีย่นแปลงอนัเนือ่งดว้ยประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีนนัน้
ส่วนใหญ่ถูกมองเป็นเรื่องของภาคการผลิต ภาคเศรษฐกิจ และบริการ 
ดว้ยขนาดผลติภณัฑม์วลรวม (GDP) กวา่ ๑.๕ พนัลา้นลา้นเหรยีญสหรฐั 
แต่ก็คงปฏิเสธไม่ได้ว่า ระบบการศึกษานั้นมีส่วนสำคัญอย่างมากใน       
การเตรยีมทรพัยากรบคุคล และองคค์วามรูเ้พือ่รองรบัการเปลีย่นแปลง 
ดังกล่าว ฉะนั้น จึงควรที่บรรดามหาวิทยาลัยทั้งหลายของไทยจะต้อง   
มีการเตรียมความพร้อมไว้แต่เนิ่นๆ เพื่อให้สามารถกำกับดูแล         
สถานศึกษาให้มีการเจริญเติบโต เข้มแข็ง และยืนหยัดต่อกระแส        
การเปลี่ยนแปลงได้ในระดับที่ไม่น้อยหน้าสถาบันการศึกษาใดๆ           
ในอารยะประเทศ 

ผลกระทบด้านการศึกษาจากโลกภิวัฒน์ 
การพัฒนาทางการศึกษาต้องใช้งบประมาณสูงมาก ในขณะที่

เศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มดำเนินไปในลักษณะที่ใช้วินัยการเงินการคลัง
เข้มงวดกว่าเดิมมาก มีการจำกัดการลงทุน ลดการกู้ ลดการเพิ่มขึ้น 
ของเงินเดือน  (นโยบาย Austerity) อันเป็นผลจากการที่โลกได้ประสบ
กับภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจที่นับว่าใหญ่ที่สุดในรอบ ๗๐ ปี หลังจาก
ยุโรปและสหรัฐฯ ปล่อยปละละเลยเรื่องวินัยทางการเงินมานาน         
จนต้องหาทางดึงเอาเงินทุนสำรองของประเทศในเอเชีย (ซึ่งมีการ      
ออมเงินสูงมากกว่า ๗๐% ของเงินออมโลก) เข้าไปกระตุ้นเศรษฐกิจ  
ให้ฟื้นคืนสภาพ ทำให้เกิดปรากฏการณ์ของเงินไหลกลับ (Reverse 
Capital Flow) จากประเทศที่มีความพัฒนาทางเศรษฐกิจน้อยกว่า
กลับไปยังยุโรปและสหรัฐอเมริกา     

เศรษฐกิจของโลกในขณะนี้จึงเกิดสภาพการเปลี่ยนฐาน
ดุลอำนาจ (Shift of Power) ครึ่งหนึ่งของเศรษฐกิจโลกถูกถ่ายโอนมา
ทางเอเชีย กลุ่มประเทศอาเซียนจึงต้องเพิ่มความร่วมมือระหว่างกัน  
เพือ่เพิม่อำนาจในการตอ่รองทางการคา้ในระดบัพหภุาค ี และผอ่นคลาย

ผลกระทบจากสภาพเศรษฐกจิโลก เพราะการบรโิภคในยโุรปนัน้ไดอ้ยูใ่น
ภาวะชลอตวัมายาวนาน (ปจัจบุนั ยอดสนิคา้สง่ออกไปยงัสหรฐัอเมรกิา 
และยุ โรปของไทยมีสัดส่วนที่ต่ำลงกว่าเดิมมาก) นอกจากนั้น 
ประชาคมอาเซียนยังอุดมไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติอันมีค่ามากมาย
ทั้งที่ปรากฏให้เห็นได้ชัดเจนบนผืนพิภพ และทรัพยากรธรรมชาติ         
ใต้ผืนพิภพที่ยังมีการสำรวจพบได้อยู่ เรื่อยๆ ในขณะที่ในซีกโลก  
ตะวันตกนั้น ทรัพยากรมีค่าเหล่านี้ได้ถูกสำรวจและค้นพบจนแทบ  
จะไม่มีโอกาสให้แสวงหาอะไรใหม่ได้อีกแล้ว   

 รัฐและผู้บริหารมหาวิทยาลัยไทยจึงควรมีส่วนในการกำหนด
ชี้นำทิศทางการศึกษาของไทยเสียใหม่ คือนอกเหนือจากการกระตุ้นให้
มีการพัฒนาองค์ความรู้ของตนเองผ่านทางงานวิจัยแล้ว ยังควรลด
สัดส่วนการสนับสนุนเงินทุนในการส่งนักเรียนไปศึกษายังสหรัฐอเมริกา
และยุโรปที่มีราคาแพงมาก (เพราะถึงไม่สนับสนุนก็มีผู้คนพร้อมจะ  
เดินทางไปศึกษากันด้วยทุนส่วนตัวอยู่แล้ว) โดยปรับเปลี่ยนไปใช้       
ช่องทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เปิดกว้าง เช่นการเรียน
ผ่านระบบ OCW (Open Courseware) ที่มหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก
อย่าง ฮาร์วาร์ด แสตนฟอร์ด เอ็มไอที ฯลฯ ได้เผยแพร่ให้ประชาชน  
ทั่วทั้งโลกได้ร่ำเรียนกันอย่างฟรีๆ ผ่านทางระบบออนไลน์ ควบคู่ไปกับ
การขอการสนับสนุนด้านทุนการศึกษาจากประเทศในเอเชียซึ่งมี         
เงินทุนสำรองไว้มากๆ สำหรับผู้ที่จะไปเรียนที่จีน ญี่ปุ่น เกาหลี หรือ      
ในประเทศในประชาคมอาเซียนอื่นๆ ซึ่งมีมาตรฐานการศึกษาในระดับ
สากล อาทิ สิงคโปร์ มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ ฯลฯ ซึ่งไม่เพียงแต่จะมี                 
ค่าใช้จ่ายที่ต่ำกว่ามาก แต่ยังเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรม
ระหว่างกันอย่างได้ผลอีกด้วย    

นับจากนี้อีก ๓ ปี สู่ประชาคมอาเซียน 
ปัจจุบัน ทุกภาคส่วนของประเทศไทยได้มีความตื่นตัวกับ       

การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะ
ในส่วนของวงการศึกษานั้นได้เกิดกิจกรรมต่างๆ มากมาย อาทิเช่น   

• การเข้าร่วมจัดตั้งสภารัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้   
 (SEAMEC, Southeast Asian Ministers of Education   
 Council)  ๑๑ ประเทศ 

• การกำหนดเป็นนโยบายเกี่ยวกับการเผยแพร่ความรู้ข้อมูลข่าวสาร  
 และเจตคติที่ดีเกี่ยวกับอาเซียนเพื่อสร้างความตระหนักและเตรียม  
 ความพร้อมเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน   

• การเร่งพัฒนาศักยภาพของนักเรียน นักศึกษา และประชาชน  
 ให้มีทักษะที่เหมาะสม 
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 หน้ากันขึ้นมาบริหารการศึกษากันคนละไม่ถึงหนึ่งปี และทุกครั้งที่มี         
การเปลี่ยนตัวรัฐมนตรี ก็จะมีการปรับเปลี่ยนแนวทางการดำเนิน
นโยบายการศึกษาในลักษณะของการรื้อถอนนโยบายของอดีตรัฐมนตรี
ไปดว้ยทกุครัง้แมก้ระทัง่การปรบัเปลีย่นรฐัมนตรทีีม่าจากพรรคเดยีวกนั   

อีกทั้ง รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการยุคหลังๆ มักมีแนวโน้มที่
จะให้การสนับสนุนกับระบบการศึกษาพื้นฐานมากกว่าระบบอุดมศึกษา  
เนื่องจากมีความสำคัญในระดับฐานคะแนนเสียงมากกว่า (การขึ้นเงิน
เดือนบุคคลากรทางการศึกษาครั้งหลังๆ ชี้ให้เห็นแนวโน้มนี้ได้อย่าง  
เด่นชัด) ผนวกกับความขาดแคลนงบประมาณที่มีเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ  
เนื่องจากฝ่ายการเมืองจะต้องกันงบประมาณไปใช้จ่ายเพื่อผลทาง  
การเมืองมากขึ้นๆ จากนโยบายประชานิยมที่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่า          
มีผลต่อคะแนนเสียงในการเลือกตั้ง 

การบริหารการศึกษาแบบมุ่งเน้นเป้าหมายทางการเมืองทำให้
ระบบการศึกษาที่ควรจะมีลักษณะเหมือนการปลูกไม้ยืนต้นที่ต่อเนื่อง
ยาวนานและเป็นรากฐานให้กับสังคม กลับกลายสภาพเป็นเหมือน      
การปลูกไม้ประดับไม้ล้มลุกที่มุ่งเก็บเกี่ยวผลประโยชน์เฉพาะหน้า         
ในการเลือกตั้งเป็นครั้งเป็นคราวไป แล้วเลยส่งผลให้การกำกับควบคุม
ดูแลระบบการศึกษามีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบอย่างมากมายในรอบ            
๑ ศตวรรษ ยกตัวอย่างเช่น ระบบการกำกับดูแลสถาบันอุดมศึกษาที่
เคยมีการกำกับดูแลอย่างเคร่งครัดจากกรมมหาวิทยาลัยในกระทรวง
ธรรมการ กไ็ดร้บัการปรบัใหม้กีารกำกบัทีเ่ครง่ครดัและรวมศนูยม์ากขึน้
เมื่อพัฒนาขึ้นเป็นทบวงมหาวิทยาลัย แต่แล้วการกำกับควบคุม
มหาวิทยาลัยกลับผ่อนคลายลงไปในลักษณะกระจายอำนาจออกไป        
สู่สภามหาวิทยาลัยแต่ละแห่ง พร้อมกับที่ทบวงมหาวิทยาลัยถูกยุบกลับ
เข้าไปเป็นแท่งหนึ่งของกระทรวงศึกษาฯ ภายใต้ชื่อสำนักงานคณะ
กรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ด้วยเหตุผลของการปฏิรูปการศึกษา
เพื่อให้สามารถบริหารได้เบ็ดเสร็จขึ้นสามารถส่งต่อผลผลิตจาก           
การศึกษาพื้นฐานให้กับอุดมศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น    

การปฏิรูปการศึกษาในช่วงหลังปี พ.ศ. ๒๕๔๐ นั้นแทนที่จะได้
ผลดีในแง่ของความต่อเนื่องของการศึกษา ปรากฏว่าการบริหาร         
ของกระทรวงศึกษาธิการ ผ่านทางกลไก สำนักงานปลัดกระทรวง  
สภาการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สำนักงานการ
อาชีวศึกษา สำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการศึกษานอกระบบ 
ฯลฯ ยังมีลักษณะต่างคนต่างทำ ส่งผลให้ผลผลิตของสถานศึกษาระดับ
พื้นฐานไม่สอดคล้องกับความต้องการของสถาบันอุดมศึกษา ผลผลิต
ของสถาบันอุดมศึกษาไม่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน  
มีลักษณะต่างคนต่างผลิต มุ่งตอบสนองความต้องการด้านปริญญา  
เป็นหลักมากกว่าตอบสนองด้านความรู้ ด้านทักษะการประกอบวิชาชีพ 

ที่สำคัญความห่วงใยเรื่องความรู้คู่คุณธรรมที่พระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ทรงมีพระราชหัตถเลขา            
ในปี พ.ศ. ๒๔๔๑ ว่า “...	ให้มีความวิตกไปว่าเด็กชั้นหลังจะห่างเหิน	
จาก	ศาสนา	จนเลยเป็นคนไม่มีธรรมในใจมากขึ้น	...		คนที่ไม่มีธรรม	
เป็นเครื่องดำเนินตาม	 คงจะหันไปหาทางทุจริตโดยมาก	 ถ้ารู้น้อย							
ก็โกง	 ไม่ค่อยคล่อง	 ฤา โกงไม่สนิท	 ถ้ารู้มาก	 ก็โกงคล่องขึ้น	 แลโกง
พิสดารมากขึ้น	...”			

• การพัฒนามาตรฐานการศึกษาเพื่อส่งเสริมการหมุนเวียนของ  
 นักศึกษาและครูอาจารย์ 

• การเจรจาแสวงหาความร่วมมือทั้งในระดับทวิภาคี พหุภาคี    
 การจัดสร้างเครือข่ายความร่วมมือ การเปิดสอนหลักสูตรอาเซียน  
 ศึกษา การเปิดศูนย์เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน  

• การปรับเลื่อนเทอมการศึกษาให้สอดคล้องกันในภูมิภาคอาเซียน 

• การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมและสภาพสังคมของมิตร  
 ประเทศอาเซียนผ่านทางสื่อโทรทัศน์ 

• การจัดสัมมนาระดมสมอง การสำรวจความคิดเห็นของชาวไทย  
 ต่อการที่ประเทศไทยจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

• การกำหนดเป้าหมายให้นักเรียนที่จบชั้น ป.๖ สามารถสื่อสารเป็น  
 ภาษาอังกฤษได้   

หนุนส่งด้วยนโยบายภาครัฐที่มีการลงทุนมากมายไปกับ         
การส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือทางเศรษฐกิจการค้าระหว่างประชาคม
อาเซียน  มีการเพิ่มสมรรถนะการขนส่งทางอากาศ และทางภาคพื้นดิน   
ส่งเสริมให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวภายในภูมิภาค สอดรับกับ          
การลงทุนของมิตรประเทศอื่นๆ ในเอเชีย เช่น การที่จีนและญี่ปุ่นให้  
งบประมาณกว่า ๓ หมื่นล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๒           
เพื่อสนับสนุนให้เกิดระบบการคมนาคมอันทันสมัยทั้งเส้นทางถนน 
และทางรถไฟความเร็วสูงที่เชื่อมต่อภาคพื้นอาเซียน จากฝั่งทะเลพม่า
จรดชายฝัง่เวยีดนาม จากภาคใตข้องจนีไปจรดมาเลเซยี สงิคโปร ์กอ่ใหเ้กดิ 
ภาพอนาคตที่สวยหรูว่าเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียนอาจเติบโต ขึ้นได ้ 
๖% - ๗% ทันทีที่มีการเปิดเสรีทางการค้าในปี พ.ศ. ๒๕๕๘    

อุดมศึกษาไทยพร้อมหรือยัง 
ย้อนอดีตไปในยุคสมบูรณาญาสิทธิราช ระบบการศึกษาและ

อุดมศึกษาในสยามได้รับการพัฒนาและจัดวางระบบไว้อย่างมั่นคง       
โดยพระมหากษัตริย ์  เชื้อพระวงศ ์ และข้าราชการหลายพระองค์และ
หลายท่าน แต่ที่นับว่าโดดเด่นด้วยความทุ่มเทเสียสละ คือ พระบาท
สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ผู้ทรงวางรากฐาน      
ระบบการจัดการศึกษาสมัยใหม่ของสยาม (Modernized Education) 
พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ ผู้ทรง        
สถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร         
อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ผู้ทรงสละพระวรกายและพระราช
ทรัพย์อันมหาศาลในการวางรากฐานการอุดมศึกษาที่มีคุณภาพ      
เทียบเท่ามาตรฐานสากล ทำให้ทรงได้รับการถวายสมัญญานาม   
“พระบิดาแห่งการอุดมศึกษาไทย” 

ต่อมาในยุคหลังจากการเปลี่ยนแปลงการปกครอง ปี พ.ศ. 
๒๔๗๕  ได้นำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงในระบบการจัดการศึกษาของไทย
อย่างมากมายในแง่ดีนั้นคือ การกระจายการศึกษาออกสู่มวลชนได้
อย่างทั่วถึง และมีปริมาณมากขึ้น แต่ในทางกลับกัน เมื่อการบริหาร
ประเทศมีลักษณะเป็นประชาธิปไตยมากขึ้น ความผันผวนในวงการ
ศึกษาก็พลอยมีเกิดขึ้นมากตามไปด้วยตามแต่ผู้ที่จะผลัดเปลี่ยน       
เวียนกันขึ้นมาเป็นรัฐบาล โดยเฉลี่ยแล้วจะมีรัฐมนตรีผลัดเปลี่ยนเวียน



18 จดหมายข่าวธรรมาภิบาลมหาวิทยาลัย  

ก็เกิดปรากฏให้เห็นจริงมากยิ่งขึ้นในอีกศตวรรษถัดมา ดังข่าว

ทุจริตอื้อฉาวในสังคมไทยที่ปรากฏขึ้นถี่มากในช่วงหลายปีที่ผ่านมา       

ไม่เว้นแม้ในวงการศึกษาที่มีปัญหาความไร้ธรรมาภิบาลเกิดขึ้นใน

หลายๆ มหาวิทยาลัย   

นอกจากนี ้ ประเดน็เรือ่งคณุภาพการศกึษาทีเ่คยไดร้บัความสนใจ

หยิบยกขึ้นมาแสวงหาทางปรับปรุงแก้ไขนานกว่า ๒ ทศวรรษ และ 

เป็นเหตุผลหลักของการปฏิรูปการศึกษา กลับกลายเป็นปัญหาที่  

หนักหนาสาหัสขึ้น เมื่อมหาวิทยาลัยทั้งหลายที่ได้รับอิสระมากขึ้น  

สามารถอนุมัติปริญญา และหลักสูตรได้โดยสภามหาวิทยาลัยของ

ตนเอง ต่างพากันขยายตัวกันอย่างเอิกเกริก มีทั้งการเพิ่มจำนวนรับ 

การเพิ่มจำนวนหลักสูตร และการเปิดศูนย์ศึกษานอกสถานที่ตั้ง ทั้งที่

แนวโน้มประชากรไทยมีแนวโน้มที่มีสัดส่วนเยาวชนในระดับอุดมศึกษา

ลงน้อยลง   

เพื่อแก้ไขปัญหาคุณภาพการศึกษา จึงได้มีความพยายามจัดตั้ง

หน่วยงานอิสระต่างๆ ขึ้นมาเพื่อกำกับควบคุมให้บรรดาสถาบันการ

ศึกษาต่างๆ ประพฤติปฏิบัติตนภายในกรอบมาตรฐานที่ควรจะเป็น  

อาทิเช่น การจัดตั้งหน่วยงาน สมศ. และ สทศ. และการออกมาตรการ

คุณภาพต่างๆ นานา เพิ่มเติมขึ้นมาโดยคณะกรรมการอุดมศึกษา และ

สภาวชิาชพีตา่งๆ  แตก่ระบวนการและมาตรการตา่งๆ เหลา่นัน้จำนวนมาก

ก็มีลักษณะเป็นเหมือนสุภาษิตที่ว่า วัวหายล้อมคอก ลูบหน้าปะจมูก 

หรือเป็นเพียงกระบวนการทางเอกสารทำนองที่ว่าสักแต่ทำไปเป็นพิธี 

การที่กระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาดำเนินไปอย่าง

เชื่องช้า ในขณะที่กระบวนการพัฒนาเชิงปริมาณของการศึกษาไทย  

ดำเนินไปอย่างรวดเร็ว ทำให้เกิดผลลัพธ์ที่ดูเหมือนจะเป็นการประจาน

คุณภาพการศึกษาของไทย ไม่ว่าจะเป็นคะแนนผลสอบโอเน็ตของ

นักเรียนทั่วประเทศ คะแนนสอบ GAT/PAT อันดับความสามารถใน

การข่งขันของประเทศ หรือการจัดอันดับของมหาวิทยาลัยในระดับ

สากล ฯลฯ    

เหตุผลที่คะแนนการวัดผลของนักเรียนนักศึกษามีค่าตกต่ำลง

ไปโดยเฉลี่ย เพราะในอดีตเมื่อ ๔๐ - ๕๐ ปีที่แล้วนั้นการศึกษาไทยยัง

คงเป็นเรื่องโอกาสของชนชั้นสูงหรือผู้มีสติปัญญาสูงกว่าเกณฑ์เฉลี่ย

ของประชากรไทย มีประชากรวัยหนุ่มสาวเพียงสิบกว่าเปอร์เซนต์หรือ

ไมก่ีห่มืน่คนเทา่นัน้ทีไ่ดเ้รยีนมหาวทิยาลยั แตห่ลงัจากนัน้ประชากรไทย       

มีอัตราเกิดลดลงมาโดยตลอด จากปีละมากกว่าล้าน เหลือเพียงแปด

แสนคนเศษในปัจจุบัน เมื่อบวกกับความสำเร็จในการกระจายโอกาส

ทางการศึกษาของรัฐที่ทำให้สถาบันอุดมศึกษาเกือบสามร้อยแห่ง 

สามารถรองรับนักศึกษาใหม่ได้ปีละกว่าล้านคน ก็ส่งผลให้ค่าเฉลี่ย

คะแนนสอบของนักเรียนนักศึกษาไทยมีค่าตกต่ำลง ส่วนอันดับความ

สามารถในการขง่ขนัของประเทศ และการจดัอนัดบัของมหาวทิยาลยัไทย 

ในระดับสากลที่ตกต่ำลงก็เป็นผลจากความเชื่องช้าในการพัฒนา

คุณภาพการศึกษาเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ    

การจัดวางตำแหน่งของมหาวิทยาลัยไทย   
ในเวทีอาเซียน 

คำตอบของคำถามว่ามหาวิทยาลัยแต่ละแห่งของไทยมีความ
พร้อมรับประชาคมอาเซียนเพียงไร จึงเป็นคำตอบที่แต่ละมหาวิทยาลัย
พึงรู้อยู่แก่ใจของตนเอง ประสบการณ์ในอดีตสอนให้เรารู้ว่ามีองค์กร
ขนาดใหญ่จำนวนไม่น้อยที่ต้องประสบชะตากรรมอันน่าอนาถ           
หรือเฉียดที่จะต้องประสบกับชะตากรรมอันน่าอนาถมาแล้วจากความ
ชะล่าใจ หรือจากภาวะไร้ธรรมาภิบาล ไม่ว่าจะเป็นองค์กรธุรกิจจำนวน
มากของไทยในช่วงวิกฤติเศรษฐกิจปี ๒๕๔๐ สถาบันการเงินสหรัฐใน
ช่วงวิกฤติแฮมเบอร์เกอร์ ธนาคารแบร์ริ่งในสิงคโปร์ (กรณี ลิค นีสัน)   
บริษัทเอนรอน บริษัทไอบีเอ็ม ในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๓๖ ฯลฯ ในขณะที่มี
องค์กรธุรกิจเกิดใหม่จำนวนมากที่สามารถประสบความสำเร็จอัน          
ยิ่งใหญ่ได้เพียงในเวลาไม่กี่ปี  ไม่ว่าจะเป็นบริษัทแอ๊ปเปิล ไมโครซอฟท์ 
กูเกิ้ล อเมซอน หรือเฟซบุ๊ค ฯลฯ 

ฉะนั้น มหาวิทยาลัยและสถาบันอุดมศึกษาที่มีอยู่ เกือบ          
สามร้อยแห่งทั่วประเทศไทย จึงควรได้ศึกษาวิเคราะห์และวิพากษ์
ตนเองอย่างปราศจากอคติ (จะเกิดได้ก็ต่อเมื่อมีความเป็นธรรมาภิบาล
อย่างแท้จริง) เพื่อจัดวางตำแหน่งตัวเองทั้งในระดับประเทศและ          
ในระดับภูมิภาค ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลก มหาวิทยาลัยที่        
ติดอันดับโลก มหาวิทยาลัยวิจัย หรือมหาวิทยาลัยที่มุ่งตอบสนอง        
ต่อสังคม มวลชน ชุมชน ฯลฯ 

เป็นความจริงว่าจำนวนที่นั่งในมหาวิทยาลัยขณะนี้มีมากกว่า
จำนวนประชากรหนุ่มสาวในวัยสอบเข้ามหาวิทยาลัยของไทย และ        
งบประมาณสนับสนุนที่รัฐมีให้ก็มีแนวโน้มที่จะลดน้อยถอยลงไปอย่าง
แน่นอนในอนาคต การจะหวังเพียงรายได้จากค่าเล่าเรียน ในขณะที่
ต้นทุนดำเนินการนับวันแต่จะเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆ นั้นเป็นสิ่งที่ไม่อาจ
คาดหวังได้ มหาวิทยาลัยจึงต้องเร่งเพิ่มศักยภาพ ควบคู่ไปกับการ
บริหารภาพลักษณ์ (มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐที่ประสบความสำเร็จ
มักจะมีสัดส่วนรายได้ ๓ ส่วน ใกล้เคียงกัน คือ ๑ ส่วน มาจาก             
งบประมาณแผ่นดิน ๑ ส่วน มาจากค่าเล่าเรียนและกิจกรรม  
อันเกี่ยวเนื่อง อีก ๑ ส่วน มาจากเงินทุนวิจัยและการให้บริการวิชาการ
แก่เอกชน) 

นอกจากนี้ การจัดสร้างเครือข่ายหรือการเข้าร่วมเครือข่าย
มหาวิทยาลัยในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และในระดับนานาชาติ ก็นับ
เป็นสิ่งจำเป็น ซึ่งเครือข่ายอุดมศึกษาอาเซียนนี้อาจจะเป็นอีกช่องทาง
หนึ่งในการสร้างรายได้ให้กับมหาวิทยาลัยและประเทศชาติ เช่นเดียว
กับที่ประเทศออสเตรเลียเคยประสบความสำเร็จมาแล้วในการสร้าง
รายได้จากนักเรียนนักศึกษาต่างชาติ รัฐควรให้การสนับสนุนจัดตั้ง
สถานีการศึกษาขึ้นในหัวเมืองหลักๆ ของอาเซียนเพื่อประชาสัมพันธ์
สถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย อำนวยความสะดวกแก่บรรดา
เยาวชนอาเซียนในการติดต่อเพื่อสมัครเข้ามาศึกษาในประเทศไทย 
ตลอดจนมีการจัดอีเว้นท์เพื่อแนะนำการศึกษาในประเทศไทยให้         
แก่บรรดาเยาวชนในประเทศกลุ่มอาเซียนเป็นระยะๆ 
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ทีม่าบทความจากบลอ็ก www.gotoknow.org/blog/council/ 

ไปเรียนรู้อุดมศึกษาของสหรัฐอเมริกา 

ศาสตราจารย์ นพ. วิจารณ์ พานิช 

ตอน  Academic Transformation  ตอน  สำนักงานสภามหาวิทยาลัย  
ตัวอย่างที่นำมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการประชุม AGB 90        

ช่วง Roundtables หนึ่งชั่วโมง เป็นของ George Washington 
University ซึ่งเป็นรูปแบบใหม่ เพิ่งทำมา ๑ ปี และมีชื่อเสียงเลื่องลือ 

เขามีตำแหน่ง Executive Director of Board Relations 
ควบตำแหน่ง Secretary of the University ผู้ดำรงตำแหน่งเป็น      
ชายหนุ่มผิวดำท่าทางคล่องแคล่วเข้าคนง่าย อายุคงจะราวๆ ๔๐ ชื่อ 
Aristide Collins เป็นผู้มาเล่า ที่จริงตามเอกสารกำหนดการ เจ้าของ
รายการนี้มี ๒ คนร่วมกัน อีกคนหนึ่งชื่อ Babara Porter ตำแหน่ง 
Chief of Staff to the President ของมหาวิทยาลัยเดียวกัน             
แต่บังเอิญมาไม่ได้ 

 เขาบอกว่า สองตำแหน่งนี้ต้องทำงานติดต่อกันใกล้ชิดมาก 
หรือเป็นทีมงานเดียวกัน พูดโทรศัพท์กันวันละหลายๆ ครั้ง เพื่ออำนวย
ความสะดวกแก่การทำงานของอธิการบดี และแก่สภาฯ  

ในห้องประชุมที่มีคนราวๆ ๑๐ คน นั้นเป็นคนที่ทำงานใน
สำนักงานสภามหาวิทยาลัยอเมริกันทั้งสิ้น ในตำแหน่งคล้ายๆ ของคุณ 
Aristide จึงมีการซักถามลงรายละเอียดมาก มีผมเป็นนายกสภาฯ        
ไปนั่งฟังอยู่คนเดียว ได้ความรู้มากจริงๆ  

ได้ทราบว่าจำนวนกรรมการสภาของ GWU มากถึง ๔๓ และ
มหาวิทยาลัยอื่นๆ ก็กว่า ๓๐ ฟังแล้วเกิดความรู้สึกว่าเขาแคร์ต่อ       
กรรมการสภาฯ (ซึ่งเป็นคนนอกทั้งหมด) ในฐานะที่เป็น “พลเมืองผู้รับ									
ผิดชอบสังคม” ให้เข้ามารับรู้ ดูแล แนะนำ และเป็นประจักษ์พยานว่า 
องค์กรสาธารณะแห่งนี้ (หมายถึงมหาวิทยาลัย) ทำหน้าที่ให้แก่สังคม
อย่างถูกต้อง ไม่ทำอะไรในทางแสวงประโยชน์โดยมิชอบ รวมทั้งเป็น
องค์กรที่มีความเข้มแข็ง แข่งขันได้ในอนาคต 

ผมฟังไม่ถนัด ว่าสำนักงานนี้มีคนทำงานกี่คน กลับมานึกทีหลัง
ว่ามี ๓ คน แต่มีงานมากทีเดียว โดยต้องออกไปคุยกับกรรมการสภา
ถึงที่ทำงานของแต่ละท่าน เพื่อทำความรู้จัก ให้ข้อมูล และไต่ถาม  
ความต้องการข้อมูลหรือการติดต่อ เขาบอกว่าเขา Personalize 
communication ตามความชอบของกรรมการแต่ละคน ที่น่าสนใจคือ
เขามี Maritime Board Member ซึ่งหมายถึง กรรมการสภาที่ 
Rotate ออกไปแล้ว เขาก็ยังติดต่อสม่ำเสมอ เชิญมาร่วมประชุม        
(ไม่มีสิทธิ์ลงคะแนน) และเชิญมาร่วม Retreat ของสภาการประชุม 
Retreat ของเขามีคนเข้าร่วมถึง ๒๐๐ คน  

<< นานาสาระเกี่ยวกับสภามหาวิทยาลัย  

  การประชุม AGB 90 ถึงจุดสุดยอดในวันสุดท้าย ในการนำ
เสนอเรื่อง Lessons Learned in Academic Transformation โดย 
Carol Twigg, president, National Center for Academic 
Transformation เท่ากับวันแรกของ AGB 90 เป็นการนำเสนอ       
ปัญหาในระดับวิกฤตที่ท้าทายอุดมศึกษาว่าจะปรับตัวรับสภาพที่               
งบประมาณต้องลดลงอย่างมาก โดยมีภารกิจที่ต้องทำงานมากขึ้น            
ใช้อุดมศึกษารับใช้ชาติให้มากขึ้น ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสูงขึ้น           
ได้อย่างไร คำตอบแบบกำปั้นทุบดินคือ	ต้องไม่ทำแบบเดิมๆ	 

แล้วในวันสุดท้าย Prof. Carol Twigg ก็มาตอบด้วยของจริงที่
ทดลองทำมาแล้ว พิสูจน์แล้วว่าได้ผลจริงในมหาวิทยาลัยจำนวนมาก 
นับสิบแห่งที่เข้าร่วมโครงการ ไปดูตัวอย่างจริงได้  

ด้วยการออกแบบการเรียนรู้ใหม่ใช้ไอที เพื่อให้ได้ผลทั้งเพิ่ม      
ผลสัมฤทธิ์ของการเรียนรู ้และลดค่าใช้จ่าย  

การเรียนรู้แบบใหม่นั้น เป็นทั้ง Team Learning และ Team 
Teaching เปลี่ยนห้องเรียนจาก Class Room เป็น Emporium 
Model ซึ่งก็คือ Studio นั่นเอง เปลี่ยนห้องเรียนเป็นห้องทำงาน 
เปลี่ยนบทบาทของอาจารย์ จากเป็นผู้สอน เป็นผู้แนะนำการทำงาน 
เปลี่ยนการเรียนจาก Passive Learning เป็น Active Learning  

 หัวใจของการเปลี่ยนแปลงคือ ออกแบบการเรียนรู้ใหม่ทั้งวิชา 
ไม่ใช่ทำเพียงบางส่วนของวิชา และใช้วิธีรับสมัครอาจารย์ที่ต้องการ  
เข้าร่วม ไม่บังคับ จัดการเรียนรู้ ๒ สายไปพร้อมกัน เพื่อพิสูจน์ว่าวิธี
ไหนดีกว่า และเมื่อประเมินผลที่ตัวอาจารย์ อาจารย์ที่เข้าร่วมบอกว่า
ชีวิตความเป็นอาจารย์ดีกว่า สนุกกว่า  

ผมเอ่ยขึ้นในโต๊ะอาหารระหว่างรับประทานด้วยกันในกลุ่ม          
ผู้ร่วมเดินทางไปศึกษา ดูงาน ว่านี่คือสิ่งที่ผมได้เกินคาด และคิดว่า      
ต้องเอากลับไปทำประโยชน์แก่อุดมศึกษาไทยให้ได้ น่าจะหาทาง             
เชิญ Carol Twigg ไปพูดในประเทศไทย ดร. จรรยา พุคยาภรณ์              
รองอธิการบดี ม. ศรีปทุม บอกว่าได้ไปเชิญไว้แล้ว ท่านบอกว่าไปได้        
ปีหน้า ผมบอกว่าต้องไม่ใช่แค่เชิญไปพูด ต้องหาทางวางแผนการจัดการ
การเปลี่ยนแปลงไว้ล่วงหน้า แล้วใช้ท่านให้เกิดประโยชน์ต่อการ           
ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง นัดกันว่า จะไปคุยเรื่องนี้ต่อที่กรุงเทพฯ 
คาดว่า SEAMEO-RIHED สกอ. และสถาบันคลังสมองของชาติน่าจะ             
ร่วมกันเป็นเจ้าภาพจะเป็นการเปลี่ยนโฉมวิชาการ (Academic 
Transformation) อย่างแท้จริง  

 ผมบอกตัวเองว่า หากผลักดันเรื่องนี้ได้สำเร็จ ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางตั้งกว่า ๓ แสนบาท ที่มหาวิทยาลัยมหิดลออกให้ผม ก็จะยิ่ง
กว่าคุ้มค่า 
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ตอน  AAR (After Action Review)  

"AAR	สว่นของผม	ทีผ่มพดูในกลุม่	๒	ขอ้	คอืเรือ่ง	Academic 
Transformation	 ที่บันทึกไปแล้ว	 กับการจัดการระบบอุดมศึกษา	 
ที่เอื้อให้สถาบันกำหนด	positioning	ของตน	และมุ่งมั่นดำเนินการ
ตามนั้น	 จนเกิดความเป็นเลิศที่จำเพาะ	 โดยที่เป็นเน้นความเป็นเลิศ
เมื่อมองจากมุมของสังคม/ชุมชน	 ไม่ใช่มองจากมุมของวิชาการ
ลอยๆ"  

เย็นวันที่ ๘ เม.ย. ๕๔ เราไปกินอาหารร้านจีน และทำ AAR 
การเดินทาง Study Visit ครั้งนี้ อ. นวพร เสนอให้ผมตั้งคำถาม           
ให้คม เพื่อจะได้ความคิดสำหรับกลับไปทำประโยชน์ให้แก่สถาบัน      
และบ้านเมืองต่อไป 

ด้วยข้อจำกัดของเวลาและอารมณ์ที่ยังไม่เคยละลายพฤติกรรม
ในส่วนของสาระ ผมจึงตั้งคำถามเพียงว่า ให้แต่ละคนพูดแบบ 
dialogue ว่าสิ่งใดที่ตนได้เรียนรู้และประทับใจมาก จะเอากลับไป        
ทำอะไร และส่วนใดที่ตั้งใจมาศึกษาแล้วไม่ได้ ให้พูดสั้นๆ ๒-๓ นาที 

รวบรวมประเด็นเรียนรู้สำคัญยิ่ง จากวง AAR และจากการ      
พูดคุยระหว่างเดินทาง ได้ดังนี้ 

• การใช้กระบวนทัศน์ของ “การเรียนรู้” ในมหาวิทยาลัย แบบให้  
 ความสำคัญต่อการเรียนวิชา กับการเรียนชีวิตพอๆ กัน โดยด้าน  
 การเรียนชีวิตนั้น จัดระบบอำนวยความสะดวกหรือเอื้อให้  
 นักศึกษาจัดกันเอง อาจารย์คอยดูอยู่ห่างๆ ส่วนนี้ เรียกว่า   
 Campus Life และ Student Affairs ชนดิทีม่หาวทิยาลยัดแูลหรอื  
 ปฏิบัติต่อนักศึกษาแบบ Young Adults (คำของ อ. นวพร) ไม่ใช่  
 มองนักศึกษาเป็นเด็ก ข้อท้าทายในการประยุกต์หลักการนี้ใน  
 สังคมไทยคือ วุฒิภาวะของนักศึกษาที่จะต้องวางมาตรการยกขึ้น  
 ทั้งแผง ตั้งแต่ระดับประถม และมัธยม  

• ระบบรับนักศึกษาที่ร่วมมือกันในสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ   
 ยอมรับกันว่าเด็กที่มีสมองดีพิเศษควรไปเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยใด  
 บ้าง เพื่อประโยชน์ในการสร้างนักวิชาการระดับเลิศให้แก่ประเทศ   
 ซึ่งผมมองว่า เท่ากับเป็นการผสมผสานแนวคิดรับนักศึกษาเข้ากับ  
 แนวคิดแบ่งกลุ่มมหาวิทยาลัยออกเป็น ๓ กลุ่ม คือ ม. วิจัยพื้นฐาน   
 (UCLA, Caltech), ม. กลุ่ม Comprehensive Masters   
 (USCLB, LMU, Chapman), และกลุ่มวิทยาลัยชุมชน ซึ่งน่าจะ  
 เรียกว่าเป็นสถาบันอุดมศึกษากลุ่มไม่เลือกนักศึกษาเลย ใครอยาก  
 เรียนอะไรจัดให้หมด  

• Green & Clean Campus ในความหมายที่กว้างมากกว่าด้าน  
 กายภาพที่เห็นด้วยตา แต่มีวิชาการด้านประหยัดพลังงาน ลดการ  

 เปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ การสร้างระบบนิเวศที่ดี รวมไปถึงการ  
 สร้างสำนึกรับผิดชอบ ทั้งต่อการอยู่ร่วมกันของนักศึกษา การอยู่  
 ร่วมกันในสังคม และในโลก คือการสร้างสำนึกพลเมือง ทั้งระดับ  
 ท้องถิ่น ระดับประเทศ และระดับโลก 

• การสร้างแรงบันดาลใจ แก่นักศึกษา ด้วยวิธีการต่างๆ เราไปเห็น  
 ตัวอย่างที่ Chapman University มีการเอาถ้อยคำของผู้ก่อตั้ง   
 และผู้นำยุคบุกเบิกของมหาวิทยาลัย สำหรับสร้างแรงบันดาลใจที่  
 มหาวทิยาลยัมหดิลถงึกบัเอาพระนพินธข์องสมเดจ็พระบรมราชชนก   
 มาเป็นป้ายหน้ามหาวิทยาลัย และอยู่ใน Core Values แต่  
 ผมคิดว่าเราต้องหาวิธีทำมากกว่านั้น ให้อยู่ในการปฏิบัติโดย  
 ตัวนักศึกษาเอง และอยู่ในกิจกรรมนักศึกษา 

• ขบวนการขับเคลื่อนให้ภาคประชาชน (ในความหมายว่าเป็น  
 คนนอกวงการอุดมศึกษา) เข้ามากำกับดูแลสถาบันอุดมศึกษา  
 มากขึ้น ให้อุดมศึกษาเป็นอุดมศึกษาของประชาชน หรือของสังคม   
 ไม่ใช่เป็นอุดมศึกษาที่ลอยอยู่ในอากาศ 

• แนวทางดำเนินการ University Social Responsibility มีการ  
 ตีความได้หลากหลาย สำหรับผม ผมคิดว่า วิทยาลัยชุมชนที่เราไป  
 ดูแสดง USR สูงสุด เพราะเขาทำงานเพื่อการศึกษาของคนระดับที่  
 ชีวิตขาดแคลน อย่างไม่บ่นใดๆ เลย เป็นการแสดง USR Inside   
 โดยไม่ต้องเอ่ยคำนี้ ส่วนของมหาวิทยาลัยอื่นๆ เขาก็มี USR ตาม  
 แบบของเขา มหาวิทยาลัยวิจัย (Caltech, UCLA) ก็ทำหน้าที่ตาม  
 แบบของเขา เพื่อสร้างนักวิจัยหรือวิชาการระดับสร้างสรรค์  
 ขอบฟ้าใหม่ของความรู้ให้ สังคมอเมริกันแข่งขันดำรงความเป็น  
 เจ้าโลก  

มหาวิทยาลัยแบบ Comprehensive Masters ก็มุ่งสร้าง  
คนออกไปทำงานระดับวิชาชีพ และเป็นพลเมืองของพื้นที่ประเทศ  
และโลก มีสำนึกความเป็นพลเมือง เป็นคนเต็มคน แสดงออก            
ทางกิจกรรมวิชาการ กิจกรรมรับใช้สังคม และกิจกรรมนักศึกษา        
โดยเมื่อรัฐบาลออกมาตรการใหม่ๆ ออกมาเพื่อขับเคลื่อนประเทศ 
มหาวิทยาลัยก็เข้าไปทำวิจัยหรือพัฒนาโมเดล สำหรับชี้นำสังคม  

ที่จริงประเด็นทั้ง	 ๖	 ข้างบน	 ไม่มีอะไรใหม่	 เป็นสิ่งที่เราพูด
ถึงกันอยู่แล้วในสังคมไทย	 แต่เราพูดกันแบบหลักการหรือทฤษฎี		 
ไม่ชัดเจนด้านมาตรการหรือวิธีปฏิบัติ	 การมาดูงานและประชุม		 
AGB	90	ทำให้เรามองจากมุมปฏิบัติชัดขึ้น 

AAR ส่วนของผม ที่ผมพูดในกลุ่ม ๒ ข้อ คือเรื่อง Academic 
Transformation ที่บันทึกไปแล้ว กับการจัดการระบบอุดมศึกษา   
ที่เอื้อให้สถาบันกำหนด Positioning ของตน และมุ่งมั่นดำเนินการ
ตามนั้น จนเกิดความเป็นเลิศที่จำเพาะ โดยที่เป็นเน้นความเป็นเลิศ  
เมื่อมองจากมุมของสังคม/ชุมชน ไม่ใช่มองจากมุมของวิชาการลอยๆ  

ผมและคนอื่นๆ ไม่ได้พูดเรื่องความผิดหวัง หรือไม่สมหวัง   
แต่ผมมานึกได้บนเครื่องบิน ว่าจริงๆ แล้วผมอยากไปเห็นวิทยาลัย
ศิลปะวิทยาศาสตร์ (Liberal Arts College) มาก และไม่ได้เห็น   
ตอนแรกคิดว่า Chapman University น่าจะใช่ พอไปดู ก็คิดว่าเป็น 
Liberal Arts College แบบกลายพันธุ์ คือขยายส่วน Professional 
Education เพื่อสนองความต้องการของสังคมที่เปลี่ยนไป 

แต่เมื่อเอาความคิดนี้ถาม อ. นวพร ท่านบอกว่าไม่ใช่ ทั้ง 
Chapman University และ LMU ไม่ได้เป็น Liberal Arts College 
มาก่อน เพียงแต่ว่ามีแกนวิชาหรือการเรียนรู้ด้าน Liberal Arts แข็ง 
และรักษาไว้ได้จนปัจจุบัน เพื่อเป้าหมายจัดการศึกษาเพื่อให้ศิษย์ของ
เขาเป็นคนเต็มคน 

คุณ Aristide มีผู้ช่วยมาร่วมให้ข้อมูล ๒ คน คนหนึ่งเป็น          
เจ้าหน้าที่ประจำ (ผู้ชาย) อีกคนหนึ่งเป็น President Fellow (หญิง) 
ซึ่งก็คือคนที่ได้รับทุนเรียนปริญญาโท และทำงานเป็นผู้ช่วยไปด้วย 
ทำงาน ๒๐-๓๐ ชม./สัปดาห์ และเรียน ๓ คาบ/สัปดาห์ คาบละ          
๒ ชม. ใช้เวลา ๒ ปี เป็นโครงการสร้างคนและพัฒนางานไปด้วย         
โดยคัดเลือกมาเฉพาะคนที่มีความสามารถ  

เขาพูดถึง Board Orientation ซึ่งใช้เวลาถึง ๒ ๑/๒ วัน โดยที่
กรรมการจะมาครบ ใช้เวลามากเพราะผู้บริหารระดับอธิการบดี          
รองอธิการบดี คณบดี จะมา Brief งาน เพื่อให้กรรมการสภาฯ รู้จัก
มหาวิทยาลัย การประชุมสภาปีละ ๔ ครั้ง ครั้งละ ๒ ๑/๒ วัน 
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ทีม่าบทความจากบลอ็ก www.gotoknow.org/blog/council/ 

ไปเรียนรู้อุดมศึกษาของสหรัฐอเมริกา 

<< รู้จักสภามหาวิทยาลัยในต่างประเทศ 

สภามหาวิทยาลัย	 เป็นองค์กรสูงสุดที่มีหน้าที่กำหนดและ
กำกับนโยบาย ดูแลการบริหารจัดการให้เกิดการปฏิบัติตามนโยบาย 
และพันธกิจของมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและ          
เกิดประโยชน์สูงสุดแก่มหาวิทยาลัย เป็นสภาผู้กำกับ (Governance 
Board) ที่พิทักษ์ธรรมาภิบาล (Good Governance) เพื่อให้            
การบริหารมหาวิทยาลัยอยู่ในครรลองของการบริหารจัดการที่ดี        
ตามระบบคณุธรรม โปรง่ใสและตรวจสอบได ้1 สภามหาวทิยาลยั กค็อื 
ระบบการตดัสนิใจระดบันโยบายของมหาวทิยาลยั นโยบายเปน็เรือ่งของ
สภาฯ การบรหิารเปน็เรือ่งของฝา่ยบรหิาร อยา่สบัสนกนั บา้นเราสบัสน 
เรือ่งนโยบายกบัการบรหิารกนัเปน็ประจำ2 สภามหาวิทยาลยัในบ้านเรา 
เป็นองค์คณะบุคคลที่พระราชบัญญัติจัดตั้งมหาวิทยาลัยต่างๆ กำหนด 
ให้มีขึ้นพร้อมด้วยอำนาจและหน้าที ่ โดยมีนายกสภามหาวิทยาลัย           
รบัผดิชอบและทำหนา้ทีเ่ปน็ผูน้ำของสภาฯ สว่นฝา่ยบรหิารมอีธกิารบด ี
เป็นผู้บริหารสูงสุด รับผิดชอบการบริหารงานในมหาวิทยาลัย ดังนั้น 
เพื่อให้มหาวิทยาลัยมีความเจริญก้าวหน้า ดำเนนิการบรรลตุามนโยบาย 
และพนัธกจิทีก่ำหนดไว ้นายกสภามหาวิทยาลัยและอธิการบดีต้องสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีในการทำงานร่วมกัน สนับสนุน เกื้อกูลกัน แบ่งแยก
หน้าที่และความรับผิดชอบกัน 

ในสถาบันอุดมศึกษาของประเทศสาธารณรัฐฝรั่งเศส ก็มี       
สภามหาวทิยาลยั (Conseil d’administration : CA) เปน็องค์กรสงูสดุ 
ทำหน้าที่กำหนดนโยบายและกำกับดูแลเช่นเดียวกัน แต่ทีน่า่สนใจกค็อื 
อธกิารบดขีองมหาวทิยาลยั (Président de l’université) ในฝรัง่เศส 
ทำหนา้ทีเ่ปน็ทัง้ผูน้ำของสภาฯ และเปน็ผูบ้รหิารสงูสดุ กฎหมายว่าด้วย
อิสรภาพและความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัย ปี ค.ศ. 2007 (Loi no 
2007-1199 du 10 août 2007 relative aux libertés et 
responsabilités des universitiés) (บางครั้งเรียกว่า กฎหมาย LRU 
หรือกฎหมาย Pécresse ซึ่งเป็นชื่อของรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
อุดมศึกษาในขณะนั้น) เป็นกฎหมายกลางที่ใช้บังคับกับมหาวิทยาลัย
ของรัฐจำนวน 80 กว่าแห่งในประเทศฝรั่งเศส องค์ประกอบและ
อำนาจหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยและอธิการบดีของมหาวิทยาลัยใน
ประเทศฝรั่งเศสถูกกำหนดไว้ในกฎหมายฉบับนี้ 

องค์ประกอบสภามหาวิทยาลัย 
หากถามถึงจำนวนและที่มาของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย   

ในบ้านเรา และสัดส่วนของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการจาก
คณาจารย์ประจำ จากผู้บริหารแล้ว ก็ต้องไปพลิกดูในพระราชบัญญัติ
จัดตั้งมหาวิทยาลัยต่างๆ หรือกลุ่มต่างๆ ซึ่งพบว่ามีจำนวนสิบกว่าคน
ถึงสามสิบคน และโดยส่วนใหญ่แล้ว กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีจำนวน
ครึ่งหนึ่งของคณะกรรมการสภา ในขณะที่กรอบแผนอุดมศึกษา       
ระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) ได้กำหนดแนวทาง       
การพัฒนาธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการอุดมศึกษาไว้ว่าสัดส่วน       
ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิควรสูงกว่ากรรมการที่มาจากภายใน
มหาวิทยาลัยก็ตาม 

ในมหาวทิยาลยัฝรัง่เศสกอ่นหนา้นี ้คณะกรรมการสภามหาวทิยาลยั 
มีจำนวนมากถึง 30-60 คน3 แต่กฎหมาย LRU ได้กำหนดให้มี        
จำนวนเหลือเพียง 20-30 คนเท่านั้น ซึ่งใกล้เคียงกับจำนวน         
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยในบ้านเรา โดยสัดส่วนของกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยมีจำนวนมากขึ้น 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒินี้จะถูกคัดเลือกมาจากผู้แทนองค์กรปกครอง
สว่นทอ้งถิน่ (représentants des collectivités territoriales) โดยเฉพาะ 
ระดับภูมิภาค ผู้แทนจากภาคสังคมและธุรกิจ (représentants           
du monde socio-économique) และผู้บริหารระดับสูงของ       
องค์กรเอกชน (dirigeant d’entreprise) โดยพิจารณาจากพันธกิจ
ของมหาวิทยาลัยเป็นสำคัญ กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒินี้ จากเดิม         
มีจำนวนร้อยละ 20-30 ของกรรมการ เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 24.1-38.1 
หรือมีจำนวน 7-8 คนในคณะกรรมการ 

องค์ประกอบคณะกรรมการสภาฯ ไม่จำเป็นต้องมีผู้แทนจาก
สหภาพแรงงาน (représentants d’organisations syndicales de 
salaries) จากสมาพันธ์การศึกษาและวัฒนธรรม (associations 
scientifiques et culturelles) จากองค์กรภาคสังคม (organismes 
du secteur de l’économie sociale) และจากองค์กรบริการ
สาธารณะ (organismes des grands services publics) เหมือน       
เช่นที่กำหนดไว้ในกฎหมายก่อนๆ 

สภามหาวิทยาลัยในประเทศฝรั่งเศส 
ดร.กมลินทร์ พินิจภูวดล สถาบนัคลงัสมองของชาต ิมลูนธิสิง่เสรมิทบวงมหาวทิยาลยั 

 

1  ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน การประชุม 4 สภามหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. 2555 
 http://dpr.wu.ac.th/index.php?option=com_zoo&task=item&item_id=252&Itemid=171 
2 ศาสตราจารย์ นายแพทย์ วิจารณ์ พานิช http://www.gotoknow.org/blogs/posts/119435 
3 ในอดีต ธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยฝรั่งเศสอยู่ภายใต้กฎหมาย ปี ค.ศ. 1968 (Loi Edgar Faure) และกฎหมาย ปี ค.ศ. 1984 (Loi Savary) 
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ในส่วนกรรมการสภาฯ ซึ่งเป็นบุคคลภายในมหาวิทยาลัย           
ถูกกำหนดให้มีจำนวนลดน้อยลง กล่าวคือ กรรมการผู้แทนนักศึกษา 
เดิมมีจำนวนร้อยละ 20-25 ของกรรมการ เหลือเพียงร้อยละ 10.7-
22.7 หรือ มีจำนวน 3-5 คนในคณะกรรมการ กรรมการผู้แทน             
ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยที่มิใช่คณาจารย์ประจำ (Ingénieurs, 
administratifs, techniciens, ouvriers et personnel de service, 
IATOS) จากเดิมมีจำนวนร้อยละ 10-15 ของกรรมการ เหลือเพียง      
ร้อยละ 6.9-14.3 หรือมีจำนวน 2-3 คนในคณะกรรมการ 

กรรมการสภาจากคณาจารย์ประจำ (représentants des 
enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs) จากเดิม
มีจำนวนร้อยละ 40-45 ของกรรมการ เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 33.3-53.8 
หรือมีจำนวน 8-14 คนในคณะกรรมการ 

โดยสรุปแล้ว คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยฝรั่งเศสมี         
องค์ประกอบ ดังนี้ 

•  กรรมการสภาจากคณาจารย์ประจำ จำนวน 8-14 คน โดยจำนวน   
  ครึ่งหนึ่งเป็นศาสตราจารย์ 

•  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นบุคคลภายนอก จำนวน 7-8 คน   
  โดยจำนวน 2-3 คนที่มาจากผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
  (représentants des collectivités territoriales) ไดร้บัการแตง่ตัง้   
 จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นๆ กรรมการผูท้รงคณุวฒุอิืน่ๆ   
 ไดร้บัการคดัเลอืกและแตง่ตัง้โดยสภามหาวทิยาลยั 

•  กรรมการผู้แทนผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยที่มิใช่คณาจารย์  
  ประจำ จำนวน 2-3 คน 

•  กรรมการผู้แทนนักศึกษา จำนวน 3-5 คน 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ  
สี่ปี ยกเว้นกรรมการผู้แทนนักศึกษามีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ
สองปี วาระการดำรงตำแหน่งเริ่มนับจากวันที่มีการประชุมสภาครั้งแรก
เพือ่เลอืกอธกิารบด ี กรรมการสภามหาวทิยาลยัอาจไดร้บัการแตง่ตัง้ใหม ่
อีกได้ กรรมการสภามหาวิทยาลัยไม่สามารถดำรงตำแหน่งกรรมการ
สภาในมหาวิทยาลัยอื่นพร้อมกัน 

ส่วนอธิการบดีของมหาวิทยาลัย (Président de l’université) 
ซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้นำของสภามหาวิทยาลัยด้วยนั้น อาจสรรหาและ        

คัดเลือกจากบุคคลภายนอก และมิได้ดำรงตำแหน่งกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยก็ได้ ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยจะมี
จำนวน 21-31 คน  

อำนาจหน้าที่สภามหาวิทยาลัย 
สภามหาวิทยาลัยฝรั่งเศสมีอำนาจหน้าที่กว้างขวางมากกว่า

อำนาจหน้าที่เดิม ดังนี้ 

• กำหนดและอนุมัติแผนการพัฒนาของมหาวิทยาลัย4  

• อนุมัติงบประมาณและบัญชีงบดุลของมหาวิทยาลัย 

• อนุมัติการทำข้อตกลงหรือสัญญาผูกพันมหาวิทยาลัยที่ลงนาม  
 โดยอธิการบดี 

• ออกข้อบังคับและประกาศของมหาวิทยาลัย 

• กำหนดและจัดสรรอัตราการทรัพยากรบุคคล ตามการเสนอแนะ  
 ของอธิการบดี และสอดคล้องกับการจัดสรรอัตรากำลังคนของ  
 กระทรวงต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 

• มอบหมายใหอ้ธกิารบดมีอีำนาจดำเนนิการใดๆ เกีย่วกบักระบวนการ  
 ยุติธรรม 

• ออกข้อบังคับเกี่ยวกับการสอบ 

• รับรองรายงานประจำปีของมหาวิทยาลัยที่เสนอโดยอธิการบดี 

อำนาจหน้าที่อธิการบด ี
อธิการบดีได้รับการแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัยโดยการ         

ถือเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ อาจแต่งตั้งจากบุคคลที่มิได้เป็นผู้ปฏิบัติงาน
ในมหาวิทยาลัยก็ได้ และไม่จำเป็นต้องมีสัญชาติฝรั่งเศส อธิการบดี        
มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละสี่ปี และอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่       
อีกได้ แต่จะดำรงตำแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระมิได้ มีข้อน่าสังเกตว่า 
วาระการดำรงตำแหน่งคราวละสี่ปีของอธิการบดีสอดคล้องกับวาระ        
การดำรงตำแหน่งคราวละสี่ปีของกรรมการสภามหาวิทยาลัย              
แตใ่นอดตีวาระการดำรงตำแหนง่ของอธกิารบดคีอืหา้ป ี และไมส่ามารถ 
ดำรงตำแหนง่ตดิตอ่กนัอกีวาระหนึง่ อธกิารบดดีำรงตำแหนง่อธิการบดี   
ในมหาวิทยาลัยได้เพียงแห่งเดียวเท่านั้น 

ในสถาบันอุดมศึกษาของประเทศสาธารณรัฐฝรั่งเศส ก็มีสภามหาวิทยาลัย      
(Conseil d’administration : CA) เป็นองค์กรสูงสุด ทำหน้าที่กำหนดนโยบายและกำกับดูแล  
เช่นเดียวกัน แต่ที่น่าสนใจก็คือ อธิการบดีของมหาวิทยาลัย (Président de l’université)   

ในฝรั่งเศส ทำหน้าที่เป็นทั้งผู้นำของสภาฯ และเป็นผู้บริหารสูงสุด 

4 แผนการพัฒนาของมหาวิทยาลัยฝรั่งเศสทำเป็นลักษณะของสัญญา “Contrat d’établissement” หรือ Contrat pluriannuels de développement” โดยมีระยะ  
 เวลา 4 ปี ตามวาระการดำรงตำแหน่งสภามหาวิทยาลัยและอธิการบดี และมีการลงนามในแผนการพัฒนานี้ระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาและอธิการบดี   
 นอกจากนี้แล้ว ยังมีผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนด้านวิจัยและพัฒนาร่วมลงนามในแผนการพัฒนานี้ด้วย เช่น Centre National de la Recherche   
 Scientifique (C.N.R.S.), Institut de Recherche pour le Développement (l.R.D.), Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale   
 (Inserm) เป็นต้น 
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อธิการบดีมีอำนาจหน้าที่ ดังน้ี 

• เป็นประธานของสภามหาวิทยาลัย (นายกสภามหาวิทยาลัย)   
 รับผิดชอบในการเสนอวาระการประชุม และแผนการพัฒนาของ  
 มหาวิทยาลัย ตลอดจนดำเนินการให้บรรลุตามแผนการพัฒนา  
 มหาวิทยาลัย 

• เป็นประธานของสภาวิจัย และสภาวิชาการของมหาวิทยาลัย  

• เปน็ตวัแทนของมหาวทิยาลยั ดำเนนิการใดๆ เกีย่วกบักระบวนการ   
 ยุติธรรมที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัย และทำข้อตกลงหรือสัญญา  
 ผูกพันมหาวิทยาลัย5  

• เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัย ดำเนินการอื่นใดๆ เกี่ยวกับการ  
 บริหารจัดการมหาวิทยาลัยที่มิได้มีกฎหมายหรือข้อบังคับกำหนด   
 ไว้ว่าเป็นอำนาจหน้าที่ของผู้ใด 

• รับผิดชอบการงบประมาณและรายรับรายจ่ายของมหาวิทยาลัย 

• แตง่ตัง้บคุลากรเพือ่ปฏบิตังิานในมหาวทิยาลยั กำหนดอตัราเงนิเดอืน   
 และผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ 

• แต่งตั้งคณะกรรมการต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงานของ  
 มหาวิทยาลัย  

• รับผิดชอบในการรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัย และ  
 การสาธารณสุขของมหาวิทยาลัย 

• ดูแลการเข้ารับการศึกษาและอำนวยความสะดวกต่างๆ ใน  
 มหาวิทยาลัยของผู้พิการ นักศึกษา และบุคคลอื่นๆ 

นอกจากนี้แล้ว ในการดำรงตำแหน่งทำหน้าที่ควบคุมดูแลและ
บริหารจัดการมหาวิทยาลัยนั้น อธิการบดีมหาวิทยาลัยในฝรั่งเศส  
มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และขับเคลื่อนนโยบายอุดมศึกษาระดับชาติ
ร่วมกัน โดยใช้ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัย (Conférence des        
présidents d'université : CPU) ซึ่งมีสถานภาพเป็นสมาคมตาม
กฎหมายเอกชน (association de droit privé) ในทีป่ระชมุอธกิารบดนีี ้
นอกจากประกอบด้วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยฝรั่งเศส 80 กว่าแห่งแล้ว 
ยงัประกอบกบัผูอ้ำนวยการหรอืผูบ้รหิารระดบัสงูของสถาบนัอดุมศกึษา
ของรัฐที่จัดการศึกษา วัฒนธรรม และอาชีพอีกด้วย (Établissements 
publics à caractère scientifique, culturel et professionnel : 
EPCSCP) เช่น Instituts nationaux polytechniques, Écoles 
normales supérieures, Conservatoire national des arts et m
étiers, École centrale Paris, École des hautes études en 
sciences sociales, École nationale supérieure d'arts et mé
tiers, Observatoire de Paris เป็นต้น  

ทีป่ระชมุอธกิารบดมีหาวทิยาลยัมบีทบาทสำคญัในการเสนอแนะ 
ขับเคลื่อนโยบายและร่วมกันแก้ไขปัญหาอุดมศึกษาของชาติ โดยการ
เสนอความคิดเห็นและมติไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศส 
รัฐสภา และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษา ดังตัวอย่างเช่น         
การสนับสนุนกฎหมายว่ าอิสรภาพและความรับผิดชอบของ

มหาวิทยาลัย ปี ค.ศ. 2007 หรือกฎหมาย LRU ที่ เสนอโดย            
นาย Pécresse รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษา กฎหมายและ               
งบประมาณการวิจัย การตั้งหน่วยงานเพื่อประเมินการวิจัยและ
อุดมศึกษา (Agence d'évaluation de la recherche et de 
l'enseignement supérieur : AERES) องค์การเครือข่ายความ         
ร่วมมือของมหาวิทยาลัยและสถาบันอุดมศึกษา (Agence de 
mutualisation des universités et des établissements : 
AMUE) เป็นต้น 

บทสรุป 

ธรรมาภบิาลและการบรหิารจดัการมหาวทิยาลยัทีย่ดึหลกัการวา่ 
การกำกับดูแลเป็นเรื่องของสภามหาวิทยาลัยโดยมีนายกสภาเป็น       
ผู้นำ และการบริหารเป็นเรื่องของฝ่ายบริหารโดยมีอธิการบดีเป็น           
ผู้บริหารสูงสุดนั้น มีในมหาวิทยาลัยฝรั่งเศสหรือไม่ เนื่องจากอธิการบดี
ของมหาวิทยาลัยฝรั่งเศสทำหน้าที่เป็นทั้งผู้นำของสภาฯ และเป็น         
ผู้บริหารสูงสุดตามกฎหมายว่าอิสรภาพและความรับผิดชอบของ
มหาวิทยาลัย ปี ค.ศ. 2007 ฝรั่งเศสอาจจะเห็นว่าระบบธรรมาภิบาล
และการบริหารจัดการดังกล่าวนี้ ซึ่งพัฒนามาจากระบบธรรมาภิบาล
ขององค์กรธุรกิจเอกชน และเป็นที่ใช้กันแพร่หลายในมหาวิทยาลัยของ
ประเทศกลุ่มแองโกล−อเมริกันนั้น ไม่เหมาะสมที่จะนำมาประยุกต์ใช้
กับอุดมศึกษา ซึ่งไม่มีวัตถุประสงค์หลักเรื่องรายได้หรือผลตอบแทน   
แต่มีวัตถุประสงค์ด้านคุณภาพ และการพัฒนาทรัพยากรบุคคลและ
ความมั่นคงของชาติ การมีอธิการบดีเป็นทั้งผู้นำของสภาฯ และเป็น       
ผู้บริหารสูงสุดของมหาวิทยาลัยทำให้มีความคล่องตัว รวดเร็วในการ
ดำเนินงาน มีการประสานเชื่อมโยงการดำเนินการของฝ่ายกำกับและ
ฝ่ายบริหารได้อย่างดี ไม่เกิดความขัดแย้งของบุคคลโดยไม่จำเป็น  

นอกจากนี้แล้ว อธิการบดีของมหาวิทยาลัยฝรั่งเศสยัง           
ดำรงตำแหน่งประธานของสภาวิจัยและสภาวิชาการของมหาวิทยาลัย
อีกด้วย ดังนั้น อธิการบดีของมหาวิทยาลัยฝรั่งเศสจึงต้องเป็นบุคคล       
ทีย่ดึมัน่สงูในหลกัธรรมาภบิาล อยา่งไรกด็ ี ฝรัง่เศสกม็รีะบบการควบคมุ 
ตรวจสอบการทำงานของอธิการบดี โดยกลไกของศาลปกครอง            
มีคดีฟ้องขอให้เพิกถอนคำสั่งของอธิการบดีอยู่เนืองๆ เช่น การอนุมัติ      
งบประมาณมติต่างๆ ของสภามหาวิทยาลัย เป็นต้น เรื่องการสรรหา
อธิการบดีก็ถูกนำไปฟ้องศาลปกครองเหมือนกับที่มักเกิดขึ้นในบ้านเรา    
ดังเช่น เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ศาลปกครองแห่งเมือง 
Bordeaux ได้พิจารณาและมีคำสั่งเพิกถอนการสรรหาอธิการบดี     
ของมหาวทิยาลยั Bordeaux III ดว้ยเหตทุีใ่นการประชมุสภามหาวทิยาลยั
เพื่อลงมติลับเลือกบุคคลผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีนั้น               
มีกรรมการสภาใช้โทรศัพท์มือถือส่งเมล์และข้อความ SMS ก่อนการ  
ลงมติลับ จึงถือว่าการลงมติดังกล่าวเป็นคำสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบ
ด้วยกฎหมาย คดีนี้ เป็นคดีสรรหาคดีแรกที่ฟ้องต่อศาลปกครอง         
ภายหลังการประกาศใช้กฎหมาย LRU6 

5  โครงสร้างของธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยฝรั่งเศสประกอบด้วยสภามหาวิทยาลัย (Conseil d’administration : CA) สภาวิจัย (Conseil   
 scientifique : CS) และสภาวิชาการ (Conseil des études et de la vie universitaire : CEVU) 
6 http://www.educpros.fr/detail-article/h/4a071e45c9/a/universite-bordeaux-3-l-election-du-president-annulee-en-raison-d-echanges-de-mails-  
 et-de-sms.html 
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กรุงเทพฯ โดย 2 วิทยากรผูมีประสบการณดาน Course Redesign มากกวา 10 ป เคยเปนผูบริหารมหาวิทยาลัย และเปนท่ีปรึกษา 
ใหแกมหาวิทยาลัยขนาดใหญหลายแหง รวมท้ังเครือขายมหาวิทยาลัยแหงรัฐแคลิฟอรเนีย (California State University System)                                                               
 Dr. Carol A. Twigg, President and CEO The National Center for Academic Transformation, New York, USA
 Dr. Carolyn G. Jarmon, Vice President The National Center for Academic Transformation, New York, USA

 หลักการและเหตุผล

 Academic Transformation 

 เปนการปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนของรายวิชาตางๆ ข้ึนใหม (Course Redesign) โดยใชศักยภาพของเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ในปจจุบันอยางเต็มท่ีในฐานะท่ีเปน Technology-Driven Learning ไมใชเพียงเปนเทคโนโลยีชวยสอนเทาน้ัน กระบวนการเรียนรู 
จะเปนแบบ Active Learning นักศึกษาจะเปนผูลงมือทำโดยมีคอมพิวเตอรเปนสื่อการสอนหลักที่จะทำใหนักศึกษา          
ไดเรียนรูเนื้อหา ทบทวนทำแบบฝกหัด และทำการทดสอบยอยอยางสม่ำเสมอ รวมทั้งมีการใหผลยอนกลับ และการเสริมแรง 
ตามแนวคิดของรายวิชา เปาหมายของ Academic Transformation และ Course Redesign คือการยกระดับผลลัพธ 
การเรียนรูของนักศึกษา (Learning Outcomes) โดยเฉพาะอยางย่ิง ในวิชาท่ีมีนักศึกษาจำนวนมาก พรอมกับชวยลดภาระการจัดหา 
บุคลากร และลดคาใชจายของการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาน้ันๆ ดวย

 ประเด็นที่น�าสนใจคือ 

 • เพื่อเรียนรูและแลกเปลี่ยนประสบการณเกี่ยวกับการปรับปรุงคุณภาพการเรียนรูดวย Course Redesign      
 • เพื่อนำรองการทดลองใช Course Redesign ในการเพิ่มผลลัพธการเรียนรูของนักศึกษา                

 การสมัครเข�าร�วมสัมมนา

 • โปรดกรอกใบสมัคร พรอมสงหลักฐานการชำระเงินลงทะเบียนเขารวมการสัมมนา มายังโทรสาร 02 640 0465 หรือ 
ผานทางอีเมล he_system@knit.or.th โดยทานสามารถดาวนโหลดใบสมัคร และดูรายละเอียดการชำระเงินลงทะเบียนไดที่ 
www.knit.or.th 

“Academic Transformation”

การสัมมนาว�ชาการครั้งที่ 16th Seminar Series มหาว�ทยาลัยไทยบนเวทีโลก 

ข�าวประชาสัมพันธ� >>

 โครงการจัดต้ังสถาบันสงเสริมธรรมาภิบาลมหาวิทยาลัย ภายใตสถาบันคลังสมองของชาติ มูลนิธิสงเสริมทบวงมหาวิทยาลัย 
ขอเชิญสมัครอบรมหลักสูตรธรรมาภิบาลเพ่ือการพัฒนาอุดมศึกษา

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่  โทรศัพท : 02 640 0461 ตอ 101 (คุณฉันทลักษณ) 108 (คุณจริยา)
E-mail:  chantala_k@hotmail.com/jariya@knit.or.th

UGP 10 6 ก.ย. (Orientation)
 7, 12, 13, 20, 21 ก.ย.
 22 ต.ค. (Case study)

UGP 14 29 ต.ค. (Orientation)
  30 ต.ค.
  1, 2, 8, 9 พ.ย.
  14 ธ.ค. (Case study)

หลักสูตรธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา ประจำป� 2555




