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	 หนงัสอืเล่มเลก็	“ประมวลผลหลกัสตูรธรรมาภบิาลเพือ่การพฒันา

อุดมศึกษา”	นี้	ได้รวบรวมและเรียบเรียงขึ้นเพื่อใช้เผยแพร่องค์ความรู้	และ

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้	ส�าหรับกรรมการสภามหาวิทยาลัย	ซึ่งสามารถน�าไป

ปรับใช้ในสภามหาวิทยาลัยของตนเอง	

	 สถาบันคลังสมองของชาติ	 เห็นว่าสิ่งท่ีเรียบเรียงขึ้นนี้	 เป็นเรื่องที ่

น่าสนใจ	และเป็นประโยชน์อย่างยิ่งที่สมควรน�ามาพิมพ์เผยแพร่	เพื่อให้เกิด

ความรู้	 ความเข้าใจ	 ของกรรมการสภามหาวิทยาลัย	 อันจะเป็นประโยชน์

ในการขับเคล่ือนการพัฒนาระบบการก�ากับดูแลสถาบันอุดมศึกษาอย่างมี

ประสิทธิภาพ		และการพัฒนาสภาสถาบันอุดมศึกษาอย่างยั่งยืน												

	 	 	 	 									รศ.ดร.พีรเดช	ทองอ�าไพ

ผู้อ�านวยการสถาบันคลังสมองของชาติ
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	 •	สภามหาวิทยาลัย	–	ผู้ก�ากับพิทักษ์ธรรมาภิบาล
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	 •	มหาวิทยาลัยกับคดีพิพาทในศาลปกครอง

ทิศทำงกำรพัฒนำอุดมศึกษำไทยในอนำคต :

	 •	การปฏิรูปสภามหาวิทยาลัย

	 •	อุดมศึกษาภายใต้บริบทการเข้าสู่ความเป็น	AEC
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ประมวลผลหลักสูตรธรรมำภิบำล

เพื่อกำรพัฒนำอุดมศึกษำ

o

จากความริเริ่มที่ต้องการให้แนวคิดเรื่องธรรมาภิบาลเป็นกลไก

พัฒนาและขับเคลื่อนสถาบันอุดมศึกษาของประเทศสู ่ภาคการปฏิบัติ	

ส�านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา	(สกอ.)	จงึสนบัสนนุให้โครงการจดัตัง้ 

สถาบันส่งเสริมธรรมาภิบาลมหาวิทยาลัย	 (University	 Governance	

Program	 :	 UGP)	 ภายใต้สถาบันคลังสมองของชาติ	 ด�าเนินการจัดอบรม

ในหลักสูตรธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา	 ในปี	 2552	 จนปัจจุบัน	 

มผีูเ้ข้าร่วมอบรมนบัตัง้แต่รุน่	0-22	ประมาณ	500	คน	ซึง่ประกอบด้วยผูด้�ารง

ต�าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย	 ทั้งนายกสภามหาวิทยาลัย	 กรรมการ

สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	 กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทนผู้บริหาร	

ผู้แทนคณาจารย์	เลขานุการสภามหาวิทยาลัย	รวมทั้งผู้บริหารระดับสูงของ

มหาวิทยาลัย	 ได้มาแลกเปล่ียนความคิดเห็นร่วมกันเก่ียวกับการก�ากับดูแล

มหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาลและการบริหาร

จัดการที่ดี	 ตลอดจนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้	 สร้างเครือข่ายความร่วมมือ	และ

ความเข้าใจอนัดรีะหว่างกนั	ซึง่ผลจากการได้เข้ามาร่วมแลกเปลีย่นความเหน็

และประสบการณ์ระหว่างกัน	รวมทัง้การรวบรวมข้อมูลในเวทกีารประชุมร่วม	

4	สภามหาวิทยาลัยและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง	ได้ปรากฏผลในภาพรวมที่ควรให้

ความส�าคัญในประเด็นหลักๆ	สามารถสรุปได้ดังนี้
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ธรรมำภิบำล : จำกก้ำวที่ผ่ำนมำ
 

 

	 สถาบนัส่งเสรมิธรรมาภิบาลมหาวิทยาลยั	(University	Governance	

Program	:	UGP)	ภายใต้สถาบันคลงัสมองของชาตไิด้ด�าเนนิการรวบรวมข้อมลู

ซึ่งเป็นข้อถกเถียงและอภิปรายจากผู้เข้าร่วมอบรมในหลักสูตรธรรมาภิบาล 

เพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา	 โดยได้หยิบยกเฉพาะประเด็นที่เป็นสาระส�าคัญ 

ดังนี้

• สภามหาวิทยาลัย – ผู้ก�ากับพิทักษ์ธรรมาภิบาล

สถำนภำพ :- สภามหาวิทยาลัยถือเป็นองค์กรสูงสุด	 เรียกว่าเป็น 

สภาผูก้�ากบั	(Governing	Board)	ท�าหน้าทีพ่ทิกัษ์ธรรมาภบิาลและอตัตาภบิาล 

โดยอาศัยมติของท่ีประชุมเป็นกลไกบริหารสถาบันอุดมศึกษาตามระบบ	

อิสระ	มีคุณธรรม	โปร่งใส	และตรวจสอบได้	ซึ่งมีอ�านาจหน้าที่แตกต่างกันไป

ตาม	พ.ร.บ.	จัดตัง้มหาวทิยาลยัแต่ละแห่ง	และกฎหมายหรอืการมอบอ�านาจ 

อื่นๆ	ที่เกี่ยวข้อง

ประเด็นปัญหำ :- ส�าหรับปัญหาสภามหาวิทยาลัยในฐานะผู้ก�ากับพิทักษ์ 

ธรรมาภิบาลที่เกิดขึ้นในปัจจุบันมีประเด็นน่าสนใจ	คือ

1)	 บทบาทหน้าท่ีของสภาฯ	 ท่ียังขาดความเข้าใจบทบาทหน้าที่

ตนเอง	 หลายแห่งพบว่า	 นายกสภาฯ	 ขาดภาวะความเป็นผู้น�า 

ท�าให้สภาฯ	ท�าหน้าที่เพียงพิจารณาเรื่องใดเรื่องหนึ่งเพื่ออนุมัติ	

แต่กลับขาดบทบาทในการก�ากับ	 วางนโยบายและก�าหนด

ทิศทางเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย	 ในขณะที่กรรมการสภาฯ	

กลบัท�างานโดยขึน้อยูกั่บฝ่ายบรหิาร	หรอืบางแห่งกลบัแทรกแซง

และก้าวก่ายการท�างานของฝ่ายบริหาร

2)		กลไกการท�างานของสภาฯ	 ที่จะน�าไปสู่การสร้างธรรมาภิบาล	

ไม่เข้มแขง็ขาดประสทิธภิาพในการท�างาน	กลไกในทีน่ีป้ระกอบ

ด้วย	คณะกรรมการสภาฯ	การประชุม	และมติสภาฯ	มักพบว่า

ส่วนใหญ่กรรมการสภาฯ	ผูท้รงคณุวฒุทิีม่ชีือ่เสยีงและเป็นทีรู่จ้กั

มกัจะมีช่ือด�ารงต�าแหน่งอยูห่ลายมหาวทิยาลยั	จงึไม่ค่อยมีเวลา

ทีจ่ะมาร่วมพจิารณาให้ความคิดเหน็ต่อสภาฯ	และมีการประชุม

ทีไ่ม่ต่อเนือ่ง	วาระในการประชุมสภาฯ	ไม่มีประเดน็เชิงนโยบาย	

แต่กลับไปเน้นประเดน็เชิงธรุการท่ีไม่ส�าคัญ	ตดัโอกาสกรรมการ 

สภาฯ	มีส่วนร่วมพิจารณาในประเด็นที่ส�าคัญ	และไม่ก่อให้เกิด 

มตสิภาฯ	จากองค์คณะทีน่�าไปสูก่ารปฏบิตัไิด้จรงิ	รวมทัง้ข้อบงัคบั 

ที่เกี่ยวข้องกับสภาฯ	ที่อาจมีข้อความไม่ชัดเจนและยากที่นายก

สภาฯ	จะยดึถอืปฏบิตั	ินอกจากนี	้สภาฯ	ยงัขาดข้อมลูส�าคญัเพือ่

ประกอบในการก�าหนดทศิทางการพฒันามหาวทิยาลยั	ส่วนใหญ่

เน้นข้อมูลเชิงตัวเลขที่มุ่งเน้นเชิงปริมาณ	(Quantitative)	แสดง

ให้เห็นจ�านวนรับนักศึกษา	และจบออกไปเป็นจ�านวนเท่าไร	แต่

ขาดข้อมูลในเชิงวเิคราะห์	หรอืลกัษณะซบัซ้อน	เป็นต้นว่าบัณฑติ

จบไปแล้วท�างานอะไร	ประกอบอาชีพตรงสายวชิาหรอืไม่	ท�าไม

จบไปแล้วท�างานอิสระหรือข้อมูลที่แสดงให้เห็นถึงความส�าเร็จ

หรือล้มเหลวในการผลิตบัณฑิตในแต่ละสาขาวิชา	

3)	 ระบบที่ควบคุมการท�างานสภาฯ	 นับตั้งแต่กระบวนการสรรหา

นายกสภามหาวิทยาลัย	 และกรรมการสภามหาวิทยาลัย	 
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ที่มักจะพบว่า	 แม้จะมีกระบวนการเสนอชื่อนายกสภาฯ	 และ

กรรมการสภาฯ	 เพื่อการสรรหาเพื่อแสดงให้เห็นว่ามีขั้นตอน

การกลั่นกรองบุคคลแล้วก็ตาม	 แต่ในความเป็นจริงปรากฏว่า	 

ผู ้ที่มีอ�านาจในการเลือก	 ก็คือ	 อธิการบดีหรือฝ่ายบริหาร

นั่นเอง	ตลอดไปจนถึงการประเมินผลการด�าเนินงานของสภาฯ	 

ที่สภาฯ	 เอง	 ก็ขาดความเข้าใจและยึดโยงอยู่กับผลประโยชน ์

ทับซ้อน

แนวทำงและข้อเสนอแนะ :-	 มีข้อเสนอแนะและแนวทางในการป้องกัน

ปัญหาข้างต้นก็คือ	

-		 “การปฏิรูปสภามหาวิทยาลัย”	 เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้ง

กระบวนการ	 ซึ่งควรด�าเนินการตั้งแต่	 1)	 ก�าหนดส่วนงานของ

ตนเองทีเ่รยีกว่า	“ส�านกังานสภาฯ”	เพือ่เป็นกลไกในการท�างาน	

2)	 ปฏิรูป	 “การประชุมสภาฯ”	 3)	 การตั้ง	 “คณะกรรมการ

ประจ�า”	และเลขานุการสภาฯ	เพือ่ท�าหน้าทีเ่ชือ่มโยงการท�างาน

ต่างๆ	4)	“การเพิ่มพูนสมรรถนะกรรมการสภาฯ”	ทั้งนี้	 โดยม ี

นายกสภาฯ	 เป็นผู ้มีบทบาทและริเริ่มการปฏิรูปดังกล่าว	 

ตามขั้นตอน	ดังนี้

-		 นายกสภาฯ	อธิการบดี	เลขาสภาฯ	ผู้แทนคณาจารย์	ผู้แทนฝ่าย

บรกิารและกรรมการสภาฯ	ผูท้รงคณุวฒุ	ิประกอบเป็นกลุม่รเิริม่

ด�าเนินการปฏิรูปสภาฯ

-		 นายกสภาฯ	น�าประเดน็	“ความต้องการทีจ่ะปฏริปูสภาฯ”	สูว่าระ 

การประชมุสภาฯ	พร้อมข้อมลูโดยสรปุถงึขัน้ตอนการด�าเนนิการ

ปฏิรูปเพื่อหารือประเด็นดังกล่าว	 ต่อจากนั้นตั้งคณะกรรมการ

เพื่อศึกษาข้อมูลและปรับปรุงรูปแบบการปฏิรูปสภาฯ	 ให้ 

เหมาะสมกับมหาวิทยาลัยตนเอง	 พร้อมก�าหนดระยะเวลา 

เพื่อการน�าเสนอต่อที่ประชุมสภาฯ	 ให้เกิดการมีส่วนร่วมใน 

การพิจารณารายการการศึกษาและข้อเสนอการปฏิรูปสภาฯ	

ของคณะกรรมการที่แต่งตั้งขึ้นในคราวต่อไป

-		 ข้อเสนอเพื่อลดปัญหาการท�างานที่ทับซ้อนกันระหว่างคณะ

กรรมการประจ�าของสภาและฝ่ายบริหาร	 ด้วยการก�าหนด

อ�านาจหน้าที่การท�างานระหว่างฝ่ายก�ากับ	 (Governance)	

และฝ่ายบริหาร	 (Management)	 ให้ชัดเจน	 รวมทั้งควรระบุ 

ข้อบงัคบัต่างๆ	ทีเ่กีย่วข้องในการท�างานระหว่าง	2	ฝ่ายให้ชดัเจน	

เพื่อแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบและยึดเป็นหลักปฏิบัติโดย

เคร่งครัด	นอกจากนี้บทบาทของเลขานุการสภาฯ	ก็ต้องท�างาน

ตามนโยบายไม่ใช่ท�างานตามค�าสั่งอธิการบดี

-		 การปรับปรุงการสรรหานายกสภาฯ	 และกรรมการสภาฯ	 เพื่อ

น�าไปสู่การสร้างธรรมาภิบาล	มีแนวทางดังนี้

-	 มหาวิทยาลัยวิเคราะห์ความต้องการตนเองว่าต้องการอะไร	

บุคคลประเภทไหนและประโยชน์ที่จะได้รับจากบุคคลนั้นๆ	

เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับมหาวิทยาลัยมากกว่าที่จะ

ต้องการผู้มีชื่อเสียงหรือเป็นที่รู้จัก

-		 มีฐานข้อมูลผู ้ทรงคุณวุฒิด ้านต่างๆ	 เพื่อวิเคราะห์ใน

กระบวนการสรรหา

-		 ใช้ระบบการเสนอช่ือผ่านประชาคมต่างๆ	 ทั้งภายในและ

ภายนอก	เพื่อเปิดกว้างไม่จ�ากัดในวงแคบเหมือนที่ผ่านมา

-		 ควรมีการศึกษาวิจัยและหาข ้อมูลเพื่อให ้ได ้แนวทาง 

การสรรหานายกฯ	 และกรรมการสภาฯ	 ที่มีประสิทธิภาพ

และเหมาะสมกับบริบทมหาวิทยาลัยของไทยซึ่งแตกต่าง
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กับต่างประเทศ	 ท้ังหน่วยงานผู้ด�าเนินการ	 ระบบ	 และวิธ ี

การด�าเนินการที่เหมาะสม

	 อย่างไรกดี็	ประเดน็ท่ีควรค�านงึกค็อื	การสรรหาบคุคลใดกต็าม บคุคล

นั้นๆ ต้องไม่มีประโยชน์ทับซ้อนใดๆ กับต�าแหน่งและบทบาทหน้าที่ที่ได้รับ

• สภามหาวิทยาลัย – เตรียมตัวสู่ AEC 2015

สถำนภำพ :- สภามหาวทิยาลยัจะต้องมคีวามตระหนกัต่อบทบาทและหน้าที่

ความรับผิดชอบในการผลิตและเตรียมความพร้อมความสามารถบัณฑิตให้

ก้าวไปสู่สังคมระดับประเทศและประชาคมอาเซียน	 กอปรกับมีฐานะเป็น 

ผู้อนุมัติปริญญาบัตรและหลักสูตร	ต้องเล็งเห็นได้ว่าหลักสูตรต่างๆ	เหล่านั้น

จะสามารถท�าให้บณัฑิตประกอบอาชพีได้ในประชาคมอาเซยีน	และอยูภ่ายใต้ 

ความแตกต่าง	 มีความเป็นผู้น�าอย่างมีคุณภาพ	 ดังนั้น	 คนรุ่นใหม่ที่จะต้อง 

เร่งสร้างขึน้มา	จะต้องมคีณุภาพและศกัยภาพหลายด้าน	ทัง้ทางด้านภาษา	ไอที	 

และทักษะการสื่อสาร

ประเด็นปัญหำ :- 

-		 ก่อนหน้านี้สังคมไทยไม่สนใจเรื่องอาเซียน	 ไม่สนใจที่จะเรียนรู้

เพื่อนบ้านเท่าที่ควร	ดูได้จากเมื่อมีโอกาสก็ไม่ใช้โอกาสนั้นเรียน

ภาษาของประเทศในกลุ่มอาเซียน	

-		 เมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่มอาเซียน	พบว่า	 คนไทย

ไม่ค่อยได้เข้าไปท�างานในองค์กรระหว่างประเทศทีต่ัง้อยูใ่นกลุม่

ประเทศอาเซยีนท้ัง	10	ประเทศ	ช้ีให้เห็นว่า	สถาบนัการศกึษาไทย 

ไม่ได้ผลติบณัฑติเพือ่ให้พร้อมทีจ่ะท�างานภายใต้วฒันธรรมและ

สังคมที่แตกต่างกัน

-		 ปัจจบัุนพบว่า	บัณฑติไทยขาดทัง้คุณภาพและความสามารถ	ดไูด้

จากข้อมูลเชงิลกึของผูป้ระกอบการหรอืภาคอตุสาหกรรมซึง่เป็น

ผูใ้ช้บัณฑติ	จะรบับัณฑติจากมหาวทิยาลัยท่ีระบุเฉพาะและรบัรู้

กนัวงในเท่านัน้	เพราะมปีระสบการณ์จากบณัฑติทีไ่ม่ได้คณุภาพ

จึงขึ้นบัญชีด�ามหาวิทยาลัยนั้นๆ	ไว้

แนวทำงและข้อเสนอแนะ :-	 มีข้อเสนอแนะและแนวทางในการป้องกัน

ปัญหาข้างต้นก็คือ	

1.		การให้ความส�าคัญต่อการปรับหลักสูตรเพื่อเตรียมพร้อมรับมือ

กับทิศทางในอนาคต	 ไม่ว่าจะเป็นประเด็นสัดส่วนตรงข้ามกัน

ระหว่างตัวป้อนเข้ามหาวิทยาลัยคือ	 จ�านวนนักศึกษาเข้าเรียน

น้อยลง	 ในขณะที่มีการเปิดหลักสูตรการเรียนการสอนมากขึ้น	

ประเดน็การก้าวเข้าสูป่ระชาคมอาเซยีน	ประเดน็ความก้าวหน้า

ทางเทคโนโลยี	 และประเด็นความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ

และสังคม	พลังงานและสิ่งแวดล้อม

2.		เน้นนโยบายที่มีเป้าหมายสร้าง	 “คุณภาพ”	 ต่อกระบวนการ

พัฒนาคนในระบบการศึกษาอย่างครบวงจรและท�าได้จริง	 

ทั้งต่อบุคลากรและบัณฑิต	 เพื่อให้สามารถท�างานภายใต้ 

สังคมใหม่ที่มีความแตกต่างทางด้านวัฒนธรรม	 สังคมและ

ภาษา	 รวมทั้งต้องสามารถเป็นผู้น�าได้	 (Leadership)	 เมื่อ

เกิดสถานการณ์	 วิกฤติหรือมีปัญหา	 ต้องพร้อมและสามารถ 

แสดงทักษะ	ความเห็นในการแก้ปัญหาเหล่านั้นได้ชัดเจน	และ

นี่คือ	 “คุณภาพ”	 ของบุคลากรและบัณฑิตที่ควรจะเป็นภายใต้

ทิศทางและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
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• สภำมหำวิทยำลัย – 
ผู้ก�ำกับกำรจัดกำรด้ำนกำรเงินและทรัพย์สิน

สถำนภำพ :- การก�ากับดูแลแผนงาน	การด�าเนินงาน	งบประมาณ	การเงิน	

เป็นหนึง่ในหน้าทีห่ลกัของสภามหาวทิยาลยัทีจ่ะต้องมกีรอบในการก�ากบัดแูล

ภาพรวมหลักๆ	ในรายละเอียดดังนี้

•  งบประมำณ	 ที่ตั้งไว้ตามเป้าหมายส�าคัญและมีความเป็นไปได้

หรอืไม่	และงบประมาณทีต่ัง้ไว้สอดคล้องกบัเป้าหมายและเป็นไป 

ตามกลยุทธ์ที่ผลักดันหรือไม่

•  กำรลงทุน	 สภามหาวิทยาลัยจะต้องมีกรอบและวางกติกาไว	้ 

เพื่อเป็นการขยายโอกาสการลงทุนให้กับมหาวิทยาลัย

•  กำรจัดกำรทรัพย์สิน ต้องมีการก�ากับกติกาไว้	การตกลงค่าเช่า

ต่างๆ	ต้องมคีณะกรรมการพจิารณารายได้ของมหาวทิยาลัยเข้า

มาดแูลว่าเหมาะสมและสอดคล้องกบัสภาพความเป็นจรงิหรอืไม่

•  กำรรำยงำนกำรเงินในรูปแบบต่ำงๆ ไม่ว่าจะเป็นรายงานงบฯ	

การเงิน	 ฐานะการลงทุน	 การใช้จ่ายเงินงบฯ	 ต้องเปรียบเทียบ

กับที่ได้ตั้งงบฯ	 ไว้	 และที่ใช้งบฯ	 ไปนั้นสามารถบรรลุเป้าหมาย

ส�าคัญๆ	ที่มหาวิทยาลัยตั้งไว้หรือไม่	อย่างไร

	 อย่างไรก็ดี	พึงเข้าใจว่า	งบฯ	มีส่วนส�าคัญในการที่จะบอกทิศทางได้

ว่า	ในปีหน่ึงๆ	มหาวทิยาลยัจะด�าเนนิการเรือ่งอะไรบ้าง	และบอร์ดบรหิารจะ

ต้องมีความพร้อมในการเตรียมข้อมูลต่างๆ	 และประชุมระดมความคิดเห็น	 

ตั้งข้อสังเกต	ก่อนที่จะเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย

ประเด็นปัญหำ :- 

-		 ในการประชุมพิจารณางบฯ	ประเด็นเรื่องการลงทุน	มักจะเป็น

ประเด็นที่มีการถกเถียงกันมากเมื่อต้องมีการน�าเงินสะสมมาใช	้

เนื่องมาจากมองทิศทาง	 (Vision)	 ไม่ออก	 ท�าให้ต้องใช้เวลาใน

การอภิปรายและหาหลักฐานมาอ้างอิง	

-		 การลงทุนทางการศึกษายังไม่ค่อยให้ความส�าคัญกับคุณภาพ

ทางการศึกษา	 ทั้งในการให้โอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชน

และการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล	 กรณีมหาวิทยาลัย

ที่ต้องอาศัยรายได้จากค่าธรรมเนียมและหน่วยกิตการศึกษา	

จึงไม่เอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา	 ยกตัวอย่าง	 ม.ใน

ก�ากับที่มีค่าตอบแทนผู้บริหารและจ้างผู้สอนในอัตราที่สูงมาก	

จึงต้องใช้วิธีการขึ้นค่าธรรมเนียมการศึกษา	 ซึ่งไม่เอื้อต่อการให้ 

โอกาสทางการศึกษาต่อเยาวชนของประเทศ	 หรือในกรณีที่

มหาวิทยาลัยกลวัเงินจะไปลงทุนในส่วนค่าจ้างมากเกินไป	จึงใช้

เป็นสัญญาจ้างชั่วคราวภายใต้ระยะเวลาที่ก�าหนด	2-3	ปี

-		 กรรมการสภาฯ	มักพิจารณาและจัดสรรงบฯ	โดยยึดปีที่ผ่านมา

เป็นเกณฑ์	 โดยไม่ได้ค�านึงถึงประเด็นหรือข้อควรพิจารณาอื่นๆ	

เป็นหลักร่วมด้วย

-		 มหาวิทยาลัยส่วนใหญ่ไม่ทราบต้นทุนการผลิตต่อหน่วยของ 

ตวัเอง	หรอืต่อหน่วยการบรกิารของตนเอง	อีกทัง้ยงัมีระบบบัญชี

ที่ขาดความเป็นมาตรฐานในภาพรวม

-		 ปัญหาความไม่เท่าเทียมของระบบการบริหารอุดมศึกษา

ไทยที่แตกต่างกันในเรื่องการยกเว้นภาษีเงินบริจาคระหว่าง

มหาวิทยาลัยรัฐและมหาวิทยาลัยเอกชน
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แนวทำงและข้อเสนอแนะ :-

1.	 การก�าหนดและวางแผนทิศทางการลงทุนได้ชัดเจนนั้น	 ต้อง

ด�าเนินการจัดเก็บสถิติค่าใช้จ่ายของมหาวิทยาลัย	 ท�าเป็น 

Cash	Flow	ในแต่ละเดอืน	ซึง่จะท�าให้สามารถจดัสรรการลงทนุ

ได้	 เพราะได้เห็นเงินเหลือยอดสุทธิ	 การเก็บตัวเลขทางการเงิน

ที่ดีและถูกต้องตามหลักการใช้ระบบของ	World	Class	 เพื่อที่

จะก้าวไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นน�าของโลก	 (World	Class	

University	)	นัน่เอง	อย่างไรกด็	ีมหาวทิยาลยัแต่ละแห่งกม็คีวาม

แตกต่างกันทั้งภาระ	ความจ�าเป็น	และเวลาในแต่ละช่วงด้วย

2.		กรรมการสภาฯ	 ควรมีนโยบายเพื่อสร้างคุณภาพและให้โอกาส

ทางการศึกษาด้วยการก�าหนดการข้ึนค่าธรรมเนียมการศึกษา

เป็นขั้นบันไดด้วยการก�าหนดเป็นเปอร์เซนต์ไว้เลยปีละน้อยๆ	

ไม่ขึ้นจ�านวนมากทีเดียว

3.		การจะสร้างประสทิธภิาพเพือ่ให้การบรหิารจดัการทรพัย์สนิของ

มหาวิทยาลัยมีความมั่นคง	ต้องอาศัย

-		 ผู ้ที่มีความเชี่ยวชาญทางด ้านการเ งินและบัญชี เป ็น

องค์ประกอบ	 ของสภาฯ	 และคณะกรรมการการเงิน 

และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย	

-		 ความสามารถในการตัดสินใจของฝ่ายบริหารที่จะต้องกล้าที่

จะลงทุนและแสดงให้สภาฯ	 ได้ทราบข้อมูลเพ่ือการพัฒนา

ระบบการบริหารการเงิน

-		 มีการจัดตั้งกองทุน	 รวมท้ังควรตระหนักถึงการแต่งตั้งและ

ก�าหนดอ�านาจหน้าที่ให้กับคณะกรรมการบริหารทรัพยากร

ทางด้านการเงินของมหาวิทยาลัย

-		 มหาวิทยาลัยต้องสร้างบรรยากาศการมีส่วนร่วม	 หรือ

กิจกรรมสร้างความตระหนักด้านการบริหารทรัพย์สิน 

องค์รวมของมหาวิทยาลัย	 ส�าหรับบุคลากรระดับนโยบาย	

ฝ่ายบริหาร	และภายในทุกภาคส่วน

4.	 การจัดสรรงบฯ	 จะมีประโยชน์ตามกรอบที่ตั้งไว้ถูกต้อง	 เมื่อ

มหาวิทยาลัยมีทิศทางและนโยบายชัดเจนส�าหรับประเด็นที่

กรรมการสภาฯ	ควรพิจารณาก็คือ

-	 ให้ความสนใจว่า	งบฯ	มีความสอดคล้องและสะท้อนปรัชญา 

หน้าที	่และพ.ร.บ.เฉพาะของมหาวทิยาลยันัน้ๆ	ไม่ใช่มุง่เฉพาะ	 

ความเป็นสากลเท่านั้น

-	 มีการเปรียบเทียบผลส�าเร็จ-ความล้มเหลวจากปีที่ผ่านมา	

เพื่อสะท้อนผลการบริหารงานที่ด�าเนินการไปแล้ว

-		 กรณทีีง่บฯ	จ�ากดัต้องให้ความส�าคญัในประเดน็ความเร่งด่วน

และจัดเรียงความจ�าเป็นก่อน-หลัง

-		 สิ่งที่ส�าคัญในการจัดสรรงบฯ	ก็คือ	การรู้ต้นทุนต่อหน่วย

-		 กระบวนการเพื่อด�าเนินการแปรการบริหารจัดการเงินต่างๆ	

มาเป็นคณุค่าต่อการพฒันาการศกึษา	เพือ่ลดปัญหาการต่อสู้

และการแข่งขันทางการเงินในโลกปัจจุบัน

• สภำมหำวิทยำลัย – ผู้ก�ำกับกำรบริหำรควำมเสี่ยง

สถำนภำพ :- โดยภาพรวม	พงึสงัเกตได้ว่ากรรมการสภาฯ	ต้องการองค์ความรู้

เกีย่วกบัเร่ืองความเสีย่งเพือ่การก�ากบัดแูลมหาวทิยาลยัในเนือ้หาทีจ่บัต้องได้	

จากประสบการณ์ตรงเพือ่มาแลกเปลีย่นความคดิเหน็ซึง่กนัและกนั	เพือ่สร้าง

ความเข้มแข็งให้สภาฯ	สามารถบริหารความเสี่ยงได้บรรลุเป้าหมาย
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ประเด็นปัญหำ :- กรรมการสภาฯ	ส่วนใหญ่ขาดความเข้าใจว่าเรื่องใดบ้างที่

จะเป็นประเดน็ความเสีย่ง	และความเสีย่งประเภทใดทีค่วรจะให้ความส�าคญั

เป็นพิเศษในฐานะการท�าหน้าที่ของกรรมการสภาฯ

	 นอกจากนี้	 ยังมีประเด็นเกี่ยวกับการสื่อสาร	 (Communication)	 

ข้อมูลส�าคัญๆ	 และมีความจ�าเป็นที่กรรมการสภาฯ	 สมควรรู้กลับไม่ค่อย

ได้รับรู้	 สภาฯ	 ยังขาดกระบวนการพิจารณาเรื่องต่างๆ	 ร่วมกับฝ่ายบริหาร	 

มีเวลาน้อยในการพิจารณาเรื่องส�าคัญๆ	 อีกทั้งยังขาดการติดตามจาก 

คณะกรรมการตรวจสอบ	ซึง่จะต้องมหีน้าทีใ่นการตรวจสอบเร่ืองการควบคมุ

ภายใน	 และเรื่องการบริหารความเสี่ยงที่ไม่เป็นไปตามแผนหรือเป้าหมาย	 

โดยจะต้องรายงานเรื่องต่างๆ	 เหล่านี้ต่อสภาฯ	 แต่ในความเป็นจริงแล้ว 

เกิดความบกพร่องในการติดตามเรื่องต่างๆ	เหล่านี้

แนวทำงและข้อเสนอแนะ :- 

1.		บทบาทหน้าทีข่องกรรมการสภาฯ	คอื	เมือ่เกดิปัญหาทีจ่ะน�าไปสู่

ความเสีย่งในประเดน็ต่างๆ	ต้องให้นโยบายเพือ่แก้ไขปัญหาเหล่า

นั้น	พร้อมติดตามผลการด�าเนินการต่างๆ	ว่าเป็นไปตามที่ได้ให้

แนวทางหรือไม่	 เกิดอุปสรรคข้อขัดข้องประการใด	ซึ่งประเด็น 

ดงักล่าวน้ี	จะระบุไว้ในวาระ	3	เรือ่งสบืเนือ่ง	ของการประชมุสภาฯ	 

ถือว่าเป็นวาระที่มีความส�าคัญที่กรรมการสภาฯ	 จะต้องใส่ใจ 

ดังนั้น	 เรื่องใดที่กรรมการสภาฯ	 มีมติต้องกลับมารายงาน 

กรรมการสภาฯ	 ว่าได้ด�าเนินการไปแล้วหรือไม่	 ถือว่าเรื่องใดที่

มีมติแล้วต้องมีการติดตามผล	โดยสรุปคือ	1)	สภาฯ	ต้องสร้าง

ระบบการติดตามการท�างานและมอบหมายผู้รับผิดชอบชัดเจน	

2)	ก�าหนดวันและระยะเวลาด�าเนินการให้แล้วเสร็จงาน	พร้อม

เง่ือนไขที่ชัดเจนก�ากับไว้	 3)	 มีการจัดท�ารายการความเสี่ยงที่

รวบรวมจากมหาวิทยาลัยหรือกรณีศึกษาต่างๆ	เป็นฐานข้อมูล

2.		สภามหาวิทยาลัยต้องให้ความส�าคัญกับองค์ความรู้ต่างๆ	 ที่

เกี่ยวข้องกับบทบาทและหน้าที่ของกรรมการสภาฯ	 ด้วยการ

สร้างวฒันธรรมและบรรยากาศเพือ่แบ่งปันเรยีนรูแ้ละเตมิเตม็ใน

รูปแบบต่างๆ	ต่อผู้เกี่ยวข้องทั้งการฝึกอบรม	การสื่อสารภายใน

และภายนอกองค์กร	

• สภำมหำวิทยำลัย – ผู้ก�ำกับกำรบริหำรงำนบุคคล

สถำนภำพ :- ในภาพรวมปรากฏว่า	มหาวิทยาลัยในก�ากับจะมีทิศทางและ

แนวโน้มความเคลื่อนไหวที่เห็นความส�าคัญและมีการปรับเปลี่ยนในเรื่อง 

การบรหิารงานบคุคลเพราะเป็นประเดน็ทีผ่กูโยงอยูก่บั	พ.ร.บ.	และข้อบงัคบั

เฉพาะของแต่ละมหาวิทยาลัย	 ทั้งมหาวิทยาลัยในก�ากับไม่ว่าในลักษณะ

ต้ังแต่เร่ิมต้น	 หรือมหาวิทยาลัยในก�ากับที่เปลี่ยนมาจากส่วนราชการ	 ส่วน

มหาวิทยาลัยที่เป็นส่วนราชการยังคงถือยึดระเบียบข้อบังคับส่วนราชการ

เหมอืนเดมิ	ปัจจบัุนมหาวทิยาลยัในก�ากับเริม่น�ารปูแบบการบรหิารงานบุคคล

ด้วยระบบ	HRD	เข้ามาเพือ่ให้เกดิประสทิธภิาพและเหมาะสมกบัสถานการณ์

ประเดน็ปัญหำ :-	มหาวทิยาลยัในก�ากับของรฐัทีม่าจากการเปลีย่นสภาพจะ

มีปัญหาค่อนข้างมากกว่ามหาวิทยาลัยในก�ากับของรัฐตั้งแต่เริ่มต้น	เพราะมี

บคุลากรหลากหลายประเภท	เช่น	ข้าราชการ	พนกังานมหาวทิยาลยัทีบ่รรจใุหม่	 

พนักงานมหาวิทยาลัยที่เปลี่ยนสภาพจากข้าราชการ	 หรือพนักงานราชการ	

เป็นต้น	 ท�าให้การบริหารงานบุคคลมีความยากและซับซ้อน	 นับตั้งแต ่

ความรู ้สึกเรื่องความไม่เท่าเทียมกันของบุคลากรเกี่ยวกับค่าตอบแทน	
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สวสัดกิาร	การประเมนิผลการปฏบิตังิาน	ปัญหาการปรับเปล่ียนแนวคดิและ

การสร้างความเข้าใจกับบุคลากรทั้งหมด	 ปัญหาวัฒนธรรมองค์กรท่ียึดติด 

กบัระบบราชการ	รวมทัง้ปัญหาการคดัเลอืกบคุลากรทีต้่องมรีะบบจูงใจด้วย

เงินเดือน	 ค่าตอบแทนอื่นๆ	 เพื่อดึงดูดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถมา

เป็นก�าลังส�าคัญ	 ปัญหาการท�างานในลักษณะล้วงลูกของสภามหาวิทยาลัย

หากการแบ่งขอบเขตการด�าเนินงานไม่ชัดเจน	 นอกจากนี้	 ยังมีปัญหา 

สภามหาวิทยาลัยไทยขาดองค์ประกอบของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิท่ีม ี

ความเชี่ยวชาญ	“ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล” 

แนวทำงและข้อเสนอแนะ :-

1.		สภามหาวิทยาลัยต้องมีวิสัยทัศน์	 ธรรมาภิบาล	 มีความเข้าใจ

ในบทบาทของการเป็นพี่เลี้ยงท่ีดีในการท�าหน้าที่ก�ากับและ

ดูแลนโยบาย	 โดยก�าหนดเป็นแนวทางและกลยุทธ์หลักในการ 

บริหารงานบุคคลที่ดี	 เพื่อให้บุคลากรทั้งหมดของมหาวิทยาลัย

มีความพร้อมและเข้าใจในหลักการของการเป็นมหาวิทยาลัย

ในก�ากับและให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการปรับเปลี่ยนกฎ	ระเบียบ	 

ข ้อบั งคับต ่ า งๆ 	 โดยผ ่ านกระบวนการหรื อกิ จกรรม

เปลี่ยนแปลงในลักษณะ	 Paradigm	 Shift	 มีการรับฟัง 

ความคิดเห็นและหารือร่วมกัน	 ตั้งแต่เร่ืองโครงสร้างเงินเดือน	 

ค่าตอบแทน	 สิทธิประโยชน์ต ่างๆ	 ระบบการสร้างขวัญ

และแรงจูงใจให้กับบุคลากรเพื่อส่งเสริมและรักษาบุคคลไว้	 

ระบบประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือเ ล่ือนข้ันเงินเดือน 

หรือต่อสัญญาจ้าง	 วิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภาฯ	 และการ

สรรหาผู้บริหารทุกระดับท่ีมีประสิทธิภาพและมีส่วนร่วมของ 

ผู้เกี่ยวข้อง	ตลอดจนมีแผนพัฒนาบุคลากรทุกประเภทที่ชัดเจน

2.		มรีะบบการสร้างสือ่สารสร้างความสมัพนัธ์ระหว่างสภามหาวทิยาลยั	 

และฝ่ายบริหารผ่านการประชุมอย่างสม�่าเสมอและต่อเนื่อง

หลายรูปแบบทั้งในและนอกพิธีการ

3.	 ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการสภาฯ	 ต้องมี 

องค์ประกอบหลากหลายท้ังนกัการศึกษา	นกัวชิาการ	นกัการเงนิ	 

นักธุรกิจ	 นักการต่างประเทศ	 นักการธนาคาร	 นักกฎหมาย	 

ผู้แทนจากองค์กรวิชาชีพต่างๆ	ผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ทีม่คีวามหลากหลายสอดคล้องกบัพนัธกจิของมหาวทิยาลยั	โดย

ไม่มีนกัการเมืองเพือ่ให้มหาวทิยาลยัมีการบรหิารอย่างเป็นอสิระ

• สภำมหำวิทยำลัย – ก�ำหนดเป้ำหมำย นโยบำย 
และแนวทำงพัฒนำมหำวิทยำลัย

สถำนภำพ :-	ในหลกัการแล้วสภามหาวทิยาลยัมีบทบาทส�าคัญในการก�าหนด

เป้าหมาย	 นโยบาย	 และแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยโดยต้องเชื่อมโยงกับ

ปรัชญา	 ปณิธาน	 วัตถุประสงค์	 อัตลักษณ์	 และจุดเน้นของมหาวิทยาลัย	 

ซ่ึงต้องสอดคล้องกับแนวคิดหลักการอุดมศึกษาและยุทธศาสตร์ด้านต่างๆ	

ระดับชาติ	 ทิศทางการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาฯ	 และกระแสที่

เปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์โลกในช่วงเวลานั้นๆ	ดังนั้น	การคงไว้ที่ปรัชญา

และปณิธานของมหาวิทยาลัย	 ถึงแม้ว่าจะมีการเปลี่ยนผู้บริหารหลายวาระ

ก็ตาม	 ถือเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบประการส�าคัญของสภามหาวิทยาลัย

โดยตรง	
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ประเด็นปัญหำ :- 

1.		ปัจจุบันพบว่า	 การจัดท�าแผนกลยุทธ์ในมหาวิทยาลัยต่างๆ	 

จะปรากฏ	 เสมอว่า	 แผนกลยุทธ์ไม่ได้จัดท�าด้วยกระบวนการที่ 

ถกูต้องเหมาะสม	และมกัถกูใช้เป็นเครือ่งมอืของอธกิารบดีเพ่ือท�า

ในสิง่ทีต่นอยากท�า	และไม่ท�าในสิง่ทีต่นไม่อยากท�า	ปรับเปล่ียน 

หรอืจัดท�าแผนกลยทุธ์ใหม่โดยไม่มเีหตผุลสมควร	เมือ่ด�าเนนิการ 

แล้วเสร็จกลับพบว่าไม่ปฏิบัติหรือด�าเนินการตามแผนกลยุทธ	์

หรือด�าเนินการเรื่องที่ ไม ่ใช ่ภารกิจหลักและจุดเน ้นของ

มหาวทิยาลยั	ลอกเลยีนแบบการด�าเนนิการของมหาวทิยาลัยอืน่	 

ยกตวัอย่างโครงการสร้างสนามบินในมหาวทิยาลยัโดยให้เหตผุล

ว่าเป็นการบริการวิชาการ

2.		การไม่ชดัเจนเรือ่งวาระและการด�ารงต�าแหน่งคาบเกีย่วระหว่าง

บทบาทฝ่ายก�ากับนโยบายและฝ่ายบริหาร	 อาทิ	 วาระของ 

กรรมการสภาฯ	สั้นกวา่วาระของอธิการบด	ีมีผลต่อการก�าหนด

นโยบายของ	สภาฯ	ในขณะเดยีวกนัอธกิารบดีมกัมบีทบาทส�าคญั

ในการสรรหากรรมการสภาฯ	 ทุกประเภท	 จึงมักมีข้อสงสัยว่า	 

อธิการบดี	 ควรมีต�าแหน่งเป็นกรรมการสภาฯ	 หรือไม่	 ถ้าเป็น

ควรจัดอยู่ในประเภทใด

3.		จุดอ่อนในเรื่องการบริหารมหาวิทยาลัย	 ภายใต้อธิการบดีที่มี

ความเป็นนักวิชาการและไม่มีประสบการณ์ด้านการบริหาร 

ขาดการฝึกฝนและเตรียมการส�าหรับการก้าวเข้าสู่ต�าแหน่งทาง

ด้านบริหาร

แนวทำงและข้อเสนอแนะ :-

1.		สภามหาวิทยาลัยต้องให้ความส�าคัญในทุกกระบวนการของ

การก�าหนดนโยบาย	 เป้าหมาย	 และแผนกลยุทธ์	 โดยเฉพาะ

กระบวนการติดตามมติของที่ประชุมให้การด�าเนินการเรื่อง

การก�าหนดตามแผนของมหาวิทยาลัยเกิดประโยชน์สูงสุดต่อ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	 อีกทั้งเม่ือมีการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ไป

แล้วระยะหนึ่งต้องได้รับการปรับปรุงเมื่อมีเหตุเปลี่ยนแปลง

ในสภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัย	 ในการนี้การระดมสมอง

บคุลากรภายในมหาวทิยาลยัถอืเป็นวธิกีารทีด่ทีีส่ดุเพือ่ให้ได้รบั

การยอมรับจากประชาคมที่เกี่ยวข้อง

2.		ควรออกแบบระบบงานของสภามหาวทิยาลยักับอธกิารบดใีหม่	 

โดยสภาฯ	 เป็นฝ่ายก�าหนดนโยบายและแผนกลยุทธ์ของ

มหาวิทยาลัย	 รวมทั้งก�าหนดกรอบเงื่อนไขสรรหาผู้เหมาะสม

มาด�ารงต�าแหน่งอธิการบดี	 โดยท�าเป็นเงื่อนไข	 ข้อตกลงใน

สัญญาปฏิบัติหน้าที่ตามวาระ	 ในส่วนของการด�าเนินงานของ

ส�านักงานสภาฯ	 ควรแยกจากส�านักงานอธิการบดี	 เนื่องจาก

เป็นหน่วยงานสนับสนุนภารกิจของกรรมการสภาฯ	 ซึ่งเป็น 

ฝ่ายก�ากับดูแลมหาวิทยาลัย	 แต่จะต้องมีการประสานงานกัน

ตามบทบาทหน้าที่	 เพื่อเป็นการสร้างวัฒนธรรมองค์กรของ 

การแบ่งหน้าที่กันอย่างชัดเจน

3.		สภามหาวทิยาลยัและทมีบรหิารมหาวทิยาลยั	ควรประกอบด้วย

บุคคลที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญหลากหลาย	 เช่น	 ผู้เชี่ยวชาญ

ด้านการตลาดในเชงิสงัคม	นกัการเงนิการบญัช	ีนกับรหิารบคุคล	 

นกักฎหมาย	จะท�าให้การจดัหาหรอืจดัสรรทรพัยากร	การก�าหนด 

กลยทุธ์ท�าได้ด	ีรวมทัง้กรรมการสภาฯ	ทีเ่ป็นคนในพืน้ทีน่ัน้	ซึง่จะ

มมีมุมองจากความเป็นจรงิ	เพือ่เป็นการถ่วงดลุและใช้ประโยชน์

สูงสุดจากความรู้ความสามารถที่แตกต่างกันของคณะท�างาน	 

ในขณะเดียวกันสภามหาวิทยาลัยต้องก�ากับบริหารงานใน 

รูปแบบที่แตกต่างกันด้วย
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• สภำมหำวิทยำลัย – 
ผู้ก�ำกับคุณภำพวิชำกำร / หลักสูตรกำรศึกษำ

สถำนภำพ :- การจัดการศึกษา	 หมายถึง	 งานวิชาการของมหาวิทยาลัย

ทั้งหมด	 ครอบคลุมการบริหารบุคลากรทรัพยากรต่างๆ	 ของมหาวิทยาลัย	

(ไม่ใช่เพียงการอนุมัติหลักสูตรเพียงอย่างเดียว)	เป็นกิจกรรมที่ต้องเกี่ยวข้อง

กับหลักสูตร	 ผู้ส�าเร็จการศึกษา	 การตรวจสอบและการประเมินผลผลิตของ

หลักสูตรที่แสดงถึงผลส�าเร็จของมหาวิทยาลัย	 เพื่อระบุผลลัพธ์การบริหาร

จัดการและผลส�าเร็จของนโยบายทางวิชาการของสภามหาวิทยาลัย	ในเรื่อง

การอนุมัติหลักสูตร	 ปัจจุบันมหาวิทยาลัยแต่ละแห่งก�าหนดแนวทางในการ

ด�าเนินการแตกต่างกัน	 บางแห่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการด�าเนินการ	 

บางแห่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาหลักสูตรโดยมีองค์ประกอบเป็น 

บุคคลภายนอกท�าหน้าที่กลั่นกรองหลักสูตรและน�าเสนอบทวิเคราะห ์

เสนอต่อสภาฯ	พิจารณาอนุมัติตามระเบียบที่มหาวิทยาลัยก�าหนด

ประเด็นปัญหำ :-

1.		การดูแลคุณภาพงานวิชาการเป็นหนึ่งในภาระหน้าที่ของ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยท่ีพบว่า	 ส่วนใหญ่สภาฯ	 ไม่ค่อยได้

ดูแลท�าให้คุณภาพงานวิชาการมีปัญหา

2.		ปัญหามาตรฐาน	มคอ.	(TQF)	ซึ่งเป็นการประกันคุณภาพระดับ

หลักสูตรการเรียนการสอนไม่สอดคล้องกับสถาบันอุดมศึกษา	

รวมทัง้ไม่มคีวามเข้าใจในหลกัการของ	มคอ.	ท�าให้มหาวทิยาลยั

คิดว่าเป็นแค่แบบฟอร์มเท่านั้น	จึงมีปัญหาในลักษณะการน�าไป

สู่การปฏิบัติ

แนวทำงและข้อเสนอแนะ :- 

1.		สภาฯ	 ต้องค�านึงถึงความเช่ือมโยงการเปิดหลักสูตรที่สะท้อน

ถึงผลผลิตที่มีคุณลักษณะเฉพาะของมหาวิทยาลัยแต่ละแห่ง	

ประกอบกับสถานการณ์การแข่งขันด้านคุณภาพการจัดการ

ศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา	 ดังนั้น	 มหาวิทยาลัยแต่ละแห่ง 

ควรมีการศึกษาความคุ้มค่าในการลงทุนเปิดหลักสูตรต่างๆ	

ตลอดจนการเชื่อมโยงมาตรฐานของสภาวิชาชีพที่มีต่อคุณภาพ

ของหลักสูตรการเรียนการสอนเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน	

และยงัเป็นการสร้างความเข้มแขง็ของระบบการจัดการคุณภาพ

ของการบรหิารหลักสูตรในสถาบันอุดมศึกษาไทย	ให้พร้อมรบัต่อ 

การเข้าสู ่ประชาคมอาเซียน	 ปี	 2015	 เพื่อสร้างศักยภาพ 

การเปิดเสรีการศึกษาให้กับประเทศด้วย	โดย

-		 ระดมสมองสถาบันอุดมศึกษาในกลุ ่มประเทศอาเซียน 

เพื่อร่วมก�าหนดตัวช้ีวัดส�าหรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

การจัดศึกษาระดับอุดมศึกษา	 และควรมีการศึกษาเชิงลึก 

เกี่ยวกับบริบทและสถานการณ์ป ัจจุบันของประเทศ 

กลุ่มอาเซียนเพื่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้มี 

ความสอดคล้องโดยเฉพาะการใช้ภาษาในการเรียนการสอน

และการสื่อสารที่หลากหลาย

-		 เปิดหลกัสตูรนานาชาต	ิทีไ่ม่ควรปรบัเปลีย่นการเรยีนการสอน 

ทั้งหมดให้มุ่งตอบสนองนโยบายการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

เท่านั้น	 แต่ต้องคงการเรียนการสอนที่เป็นอัตลักษณ์ของ

สถาบันการศึกษานั้นๆ	 ไว้และยึดพันธกิจการจัดหลักสูตร

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนในประเทศเป็นส�าคัญ	 ตลอดจน 

พจิารณาทบทวนเวลาเปิด-ปิดภาคเรยีน	การถ่ายโอนหน่วยกติ	 
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และใช้เวลาในการเตรียมความพร้อมของอุดมศึกษา

2.		สภาฯ	 ควรให้ความส�าคัญกับมาตรฐานต่างๆ	 ท่ีเกี่ยวข้องกับ

หลักสูตร	 เช่น	 มาตรฐานที่	 สกอ.	 ก�าหนด	 มาตรฐานวิชาชีพ	

เป็นต้น	 เพื่อเป็นหลักการเบ้ืองต้นในการอนุมัติหลักสูตรตาม

มาตรฐานวิชาการ	 และด�าเนินการควบคู่กับการเสนอหลักสูตร

ไปยังสภาวิชาชีพเพื่อพิจารณาความเหมาะสมไปพร้อมกัน

3.		ควรเปิดโอกาสให้สถาบันอุดมศึกษาที่มีบริบทแตกต่างกันมี

โอกาสสร้างบัณฑิตท่ีคุณลักษณะแตกต่างกันเพื่อตอบสนอง

ความต้องการของสังคมที่มีความหลากหลาย

• กรรมกำรสภำมหำวิทยำลัย – บทบำทหน้ำที่

สถำนภำพ :- สภามหาวิทยาลัยถือเป็นกลไกก�ากับดูแลเพ่ือธ�ารงความ

เป็นอิสระของมหาวิทยาลัยที่ต้องยึดหลักเกณฑ์ต่างๆ	 ตาม	 พ.ร.บ.	 ของ

มหาวิทยาลัยก�าหนดไว้	ผ่านระบบการบริหารจัดการข้อมูลที่มีความโปร่งใส

และตรวจสอบได้	 หากด�าเนินการไม่มีประสิทธิภาพจะมีองค์กรควบคุม

คุณภาพการจัดการศึกษาภายนอกเข้ามาควบคุม	 เป้าหมายส�าคัญของการ

จัดการและก�ากับดูแลมหาวิทยาลัยก็คือ	 ไม่มุ่งหวังผลก�าไร	 ต้องค�านึงถึง 

ผลกระทบต่อสงัคม	สร้างความสมัพนัธ์ระหว่างสภามหาวทิยาลยั	ฝ่ายบรหิาร

และฝ่ายด�าเนนิการ	เพือ่สนบัสนนุการด�าเนนิงานของฝ่ายบริหารให้คล่องตัว	

ยดืหยุน่	มีอิสระ	และรเิริม่สร้างสรรค์โดยการก�าหนดข้อปฏบิตัแิละข้อห้ามใน

การด�าเนินการต่างๆ	ภายในสถาบัน

ประเด็นปัญหำ :-

1.		กรณบีทบาททีข่ดัแย้งของกรรมการสภาฯ	 ทีเ่กีย่วกบัผลประโยชน์	 

ทับซ้อน	 มีปัญหาการเล่นพรรคเล่นพวก	 ความคาดหวัง	 และ 

อคติต่างๆ	ที่เกิดขึ้นจากการแทรกแซงทางการเมือง

2.		สภาฯ	 ไม่สามารถด�าเนินการได้ตามแนวคิดหรือหลักการต่างๆ	

ตามทีม่หาวทิยาลยัก�าหนดไว้	รวมทัง้กรรมการสภาฯ	ไม่สามารถ

ท�าหน้าที่ก�ากับดูแลได้ตามบทบาท

3.		มหาวิทยาลัยไม่ค่อยมีความเข้าใจว่า	 กระบวนการปฏิรูปสภาฯ	

จะต้องเริ่มด�าเนินการเมื่อไหร่	และต้องค�านึงถึงประเด็นใด	หรือ

ใครจะเป็นผู้ริเริ่มด�าเนินการ

แนวทำงและข้อเสนอแนะ :-

1.		ควรมีการจัดท�ากติกา	 ข้อตกลงหรือธรรมนูญในการท�าหน้าที่

ก�ากับดูแลอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร	 เรียกว่า	 “ข้อตกลงใน

การท�าหน้าท่ีกรรมการสภาฯ”	เพือ่ระบุบทบาทหน้าท่ีกรรมการ	

สภาฯ	 ให้อ่านทุกคนพร้อมลงลายมือช่ือก�ากับไว้เป็นเครื่อง 

เตอืนใจและแสดงให้เหน็ความโปร่งใส	นอกจากนี	้กรรมการสภาฯ	 

ควรมีวุฒิภาวะเป็นกลาง	 มีการวางตัวต่อสถานการณ์ต่างๆ	

เพื่อให้เท่าทันกับปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น	 ค�านึงถึงผลประโยชน์

และภารกิจส่วนรวมเป็นหลัก	 ต้องแสดงให้เห็นเจตนารมณ ์

ความโปร่งใส

2.		มติหรือรายงานการประชุมต้องมีการเปิดเผยและสื่อสารต่อ

ประชาคมทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยให้สามารถรับรู้

และเข้าถึงได้	 เพื่อแสดงให้เห็นถึงความโปร่งใส	เกิดความเข้าใจ

และรับรู้ต่อคุณค่าในประเด็นนั้นๆ	ซึ่งการเปิดเผย	“มติสภาฯ”	
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ถอืเป็นเรือ่งใหม่ส�าหรบัมหาวทิยาลยัไทย	อาจเป็นเรือ่งยากทีจ่ะ

เปลีย่นจากจารตีเดมิๆ	อย่างไรกด็	ีมหาวทิยาลยัควรได้ด�าเนนิการ 

พัฒนาหลักปฏิบัติหรือขั้นตอนต่างๆ	 ให้เหมาะสมกับบริบท

มหาวิทยาลัยตนเอง	แต่จะต้องมีความเข้าใจในแนวคิดหลักและ

ศึกษาหาความรู้โดยแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากประสบการณ์หรือ

ข้อมูลระหว่างมหาวิทยาลัยเพื่อปรับใช้ให้เข้ากับมหาวิทยาลัย

ตนเอง	และควรมีกระบวนการให้เกิดการยอมรับในแนวคิดและ

น�าไปด�าเนนิการจากผูม้ส่ีวนเกีย่วข้องทกุคนในมหาวทิยาลยันัน้ๆ	 

ซึ่งจะแตกต่างจากการให้หน่วยงาน	สกอ.เป็นผู้ก�าหนดระเบียบ	

ข้อบงัคบั	เพือ่ให้ทุกมหาวทิยาลยัท�าตามเป็น	Blue	Print	เดียวกนั 

นัน้	จะไม่ก่อให้เกดิความคดิสร้างสรรค์	กลบัเป็นการสร้างข้อจ�ากดั 

ที่ท�าให้มหาวิทยาลัยขยับได้ล�าบาก	หรือไม่ปฏิบัติตามเลย

	 	 ในขณะเดียวกัน	กรรมการสภาฯ	แต่ละท่านควรมีบทบาท

ในการน�าเสนอวาระเชิงนโยบายใหญ่เข้ามาในที่ประชุมด้วย

ตนเองด้วย	แต่ควรเป็นวาระทีถ่กูต้องและเหมาะสม	เพือ่ป้องกนั

การเป็นผู้ถูกกระท�าในกรณีที่จะต้องพิจารณาวาระการประชุม

ที่ก�าหนดมาจากเลขาฯ	 หรืออธิการบดี	 และระหว่างที่ด�ารง

ต�าแหน่งควรได้หนุนเสริมและสร้างความพร้อมให้คนรุ่นใหม่ๆ	

ได้เรียนรู้และเข้ามารับหน้าที่ในการสานต่อการท�างานเพื่อให้

องค์กรได้เคลื่อนต่อไป

3.		สภาฯ	 ต้องมีบทบาทในการสร้างจิตวิทยาองค์กร	 วัฒนธรรม

องค์กรท่ีดีและมีคุณค่าให้เกิดข้ึน	 ค�านึงอยู่เสมอว่า	 “ก�าลังอยู่

ระหว่างการเดนิทางไปสูก่ารพฒันาทัง้ส้ิน”	จึงต้องท�าความเข้าใจ

ความต้องการของมหาวทิยาลยั	รูล้กัษณะเฉพาะของตนเอง	และ

เรียนรู้ที่จะค้นหาเส้นทางที่ดี	ถูกต้อง	และเหมาะสม

4.		สญัญาณทีจ่ะแสดงให้เหน็ว่า	สมควรปฏริปูสภาฯ	ได้แล้วนัน้กค็อื	

ปัญหาที่เกิดขึ้นเมื่อมีการประชุมสภาฯ	ในแต่ละครั้ง	เป็นต้นว่า

-		 การประชมุสภาฯ	แต่ละครัง้ได้คาดหวงัเรือ่งอะไร	และเป็นไป

ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่

-		 การบริหารจัดการของเลขานุการสภาฯ	 อาทิ	 การจัดล�าดับ

ความส�าคัญวาระการประชุมและเนือ้หาการประชุมว่ามุ่งด้าน

การพัฒนามากกว่าเนื้อหางานประจ�า

-		 การแบ่งพรรคพวกเป็นฝ่ายต่างๆ

	 ดังนัน้	จงึควรสร้างบรรยากาศส�าหรบัการประชมุสภาฯ	ด้วยการน�า

หลกัการแบบ	Generative	Mode	มาใช้เพือ่ให้เกิดการเอาจรงิในการประชุม	

กระตุ้นให้ที่ประชุมเกิดความคิดสร้างสรรค์	คิดได้นอกกรอบ	ควรใช้รูปแบบ

การประชุมในลักษณะ	 Retreat	 ส�าหรับกระบวนการปฏิรูปสภาฯ	 ต้อง

ด�าเนินการตามลักษณะจ�าเพาะของแต่ละมหาวิทยาลัยที่มีบริบทแตกต่าง

กัน	 และต้องลงมือท�างานในภาคปฏิบัติเพื่อเรียนรู้	 แก้ไข	 และปรับเพื่อไปสู่ 

การพัฒนาการปฏิรูปสภาฯ	ที่เป็นแนวทางของตนเอง	ต้องค้นหาเทคนิคของ

ตัวเองให้พบ

• กรรมกำรสภำมหำวิทยำลัย – ประสิทธิภำพกำรท�ำงำน

สถำนภำพ :- กรรมการสภาฯ	ในฐานะองค์คณะบุคคลทีก่�ากับดแูลการบรหิาร

สถาบันอุดมศึกษา	 ต้องท�าหน้าที่ตามความคาดหวังขององค์กรและสังคม	 

เพ่ือให้เกดิผลสมัฤทธิ	์(Effectiveness)	ของการจดัการศกึษา	โดยพจิารณาจาก

ผลผลิต	(Output)	ของสถาบันอดุมศึกษาและผลลพัธ์	(Outcome)	ทีเ่กิดขึน้ 
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กับผู ้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยเป็นส�าคัญ	 

ตลอดจนตระหนักถึงผลกระทบ	 (Impact)	 ของการท�าหน้าที่นั้นต่อสังคม

ประเทศ

ประเด็นปัญหำ :- 

1.		ข ้อมูลส�าคัญของสถาบันอุดมศึกษาไม่ได ้น�าเสนอให้เกิด 

การรับรู ้ต ่อสาธารณะ	 และไม่มีหน่วยงานรับผิดชอบหลัก	 

ในขณะเดียวกันระบบการประเมินในประเทศไทยและ

ความเหมาะสมของผู ้ เชี่ยวชาญในการประเมินยังถือว ่า 

ด้อยประสิทธิภาพ

2.	 การสรรหาและแต ่งตั้ ง 	 ท้ังในส ่วนของกรรมการสภาฯ	 

และผู ้บริหารระดับต่างๆ	 ของสถาบันอุดมศึกษามีปัญหา	 

กรรมการสภาฯ	อาจเป็นกลุ่มบุคคลเดียวกับฝ่ายก�ากับหรือฝ่าย

บริหารฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด	ส่งผลให้ไม่มีความเป็นสภาฯ	ที่แท้จริง

3.		สถาบันอุดมศึกษายังขาดความตระหนักในประเด็นการปรับตัว

และสร้างความพร้อมของสถาบนัอดุมศกึษาเพ่ือเข้าสู่ประชาคม

อาเซียน	ยังไม่มีท่าทีต่อการก�าหนดบทบาทตนเองให้ชัดเจน

4.		ปัญหาของสภามหาวิทยาลัยทั้งโครงสร้าง	นับตั้งแต่การประชุม

สภาฯ	ขาดประสิทธิภาพ	การตัดสินใจแบบก�ากวมของสภาฯ	มี

ผลประโยชน์ทับซ้อน	และองค์ประกอบของสภาฯ	ยังขาดกลุ่ม	

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรงคือ	นักศึกษำ 

แนวทำงและข้อเสนอแนะ :-

1.		ควรมหีน่วยงานหลกัด�าเนนิการศกึษาเพ่ือจัดอนัดับมหาวทิยาลัย	

ในลกัษณะหน่วยงานกลางทางวชิาการท�าหน้าทีเ่ป็นกลไกในการ

รวบรวมและวเิคราะห์ข้อมูลทางอดุมศึกษาเพือ่น�าเสนอต่อสงัคม

และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

2.		การให ้ความส�าคัญกับ	 “กระบวนการ”	 และที่มาของ 

คณะกรรมการสภาฯ	 ไม่ว่าจะเป็นกระบวนการสรรหาหรือการ

คัดเลือกผู้บริหารมหาวิทยาลัย	 ควรให้ความส�าคัญกับช่วงการ	

Q&A	มากกว่าช่วง	Presentation	เพราะช่วง	Q&A	เป็นช่วงที ่

แสดงถึงตัวตนและวิสัยทัศน์ความคิดอ่านของบุคคลนั้นๆ	 

อย่างแท้จริงมากกว่า

3.		สภามหาวทิยาลัยต้องตระหนกัถงึแนวทางใหม่ในการแลกเปล่ียน

เรียนรู้ส�าหรับการร่วมก�าหนดแนวทางการผลิตบัณฑิตที่ตรงกับ 

ความต้องการของผู ้ใช้บัณฑิต	 ตลอดจนสร้างความร่วมมือ

ระหว่างสถาบันอุดมศึกษาในภูมิภาคเดียวกันหรือมีจุดเน้นใน

การผลิตบัณฑิตในอุดมคติในทิศทางเดียวกัน	 ซึ่งจะต้องอาศัย

วิสัยทัศน์และความรับผิดชอบทั้งของสภาฯ	 และอธิการบดีที่

จะส่งผลให้เกิดการขับเคลื่อนในทิศทางที่เหมาะสม	 และเห็น 

ความส�าคัญของ	“กระบวนการ”	ในการผลิตบัณฑิตมากกว่าให้

ความส�าคัญเฉพาะปัจจัยน�าเข้าและผลผลิตเท่านั้น

4.		ควรมีการรวบรวมข้อมูลและมีการน�าเสนอเทคนิคและวิธีการ

ในการจัดการกับปัญหาที่พบเป็นประจ�าในการท�างานของ 

กรรมการสภาฯ	 เช่น	 การแก้ไขความเกรงใจ	 วิธีการจัดการกับ

คนที่มี	 Conflict	 of	 Interest	 หรือเทคนิคการเจรจาต่อรอง	

เป็นต้น	 ซึ่งข้อเสนอเหล่านี้จะช่วยให้กรรมการสภาฯ	 ได้ทราบ

แนวทางการใช้เทคนิคต่างๆ	 เหล่านี้เพื่อท�าให้งานของสภาฯ	 มี

ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
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• กรรมกำรสภำมหำวิทยำลัย – กฎหมำยและวิธีปฏิบัติ

สถำนภำพ :- หลักกฎหมายและแนวปฏิบัติที่ถูกต้องเป็นเรื่องส�าคัญที่

ต้องศึกษา	 เพราะมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการสภา

มหาวิทยาลัยอยู่	2	ส่วนหลัก	คือ	ส่วนที่	1	กฎหมายสถาบันอุดมศึกษา	ได้แก่	

พ.ร.บ.	 การศึกษาแห่งชาติ	 พ.ศ.	 2542	 กฎหมายจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษา	

พ.ร.บ.	ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา	พ.ศ.	2547	เป็นต้น	

ส่วนที	่2	กฎหมายอืน่	ได้แก่	พ.ร.บ.	วธิปีฏบิตัริาชการทางปกครอง	พ.ศ.	2539	 

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์	 พ.ร.บ.	 ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย 

การป้องกันและปราบปรามการทุจริต	 พ.ศ.	 2542	 พ.ร.บ.	 ข้อมูลข่าวสาร

ของราชการ	 พ.ศ.	 2540	 เป็นต้น	 และการใช้กฎหมายมีความเสี่ยง	 ดังนั้น

สภาสถาบนัอุดมศึกษาซึง่เป็นองค์คณะบคุคลจงึควรทราบประเดน็ต่างๆ	นีไ้ว้

ประเด็นปัญหำ :- กรรมการสภาฯ	ส่วนใหญ่	และบุคลากรของมหาวิทยาลัย

ยังไม่มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องหลักกฎหมายและแนวทางการปฏิบัติที่ 

ถูกต้องเมื่อเกิดกรณีที่เกี่ยวข้องในประเด็นกฎหมาย	 รวมทั้งไม่ค่อยทราบ

ข้อมูลและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นหากมีด�าเนินการหรือตัดสินใจผิดพลาด	

ส�าหรับประเด็นที่กรรมการสภาฯ	ข้อหารือระหว่างการอบรมมีตั้งแต่	

-		 มติของที่ประชุมสภาฯ	มีผลเมื่อใด	

-		 เมื่อมีมติสภาฯ	ก�าหนดข้อบังคับต่างๆ	เมื่อใช้ไปแล้ว	ไม่สามารถ

ด�าเนินการได้	สภาฯ	มีมติยกเว้นได้หรือไม่

-		 กรณีใดจัดเป็นคดีปกครองและกรณีใดเป็นคดีอาญา	

-		 การปฏิบัติใดๆ	 ที่ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์และภาระหน้าที ่

ที่ก�าหนดไว้ของมหาวิทยาลัย	มีความผิดหรือไม่

-		 กรณีประเภทใดถือเป็นการท�าธุรกิจของมหาวิทยาลัยที่ไม่

เป็นการแข่งขันกับเอกชน

-		 การบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยที่มอบให้เอกชนด�าเนินการ

แทน	ใครจะเป็นผู้รับผิดชอบจ่ายค่าภาษีในกิจการนั้นๆ

-		 การฟ้องร้องของบุคลากรต่อมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับผลประเมิน

การปฏิบัติราชการว่าไม่เป็นธรรม	 จะมีขั้นตอนการพิจารณาใน

กระบวนการทาง	กฎหมายอย่างไร

-		 ฯลฯ

แนวทำงและข้อเสนอแนะ :-

1.		ควรมคีูม่อืกฎหมายท�าในลกัษณะกรณศีกึษาให้กบัผูท้รงคณุวฒุิ	

และส�าหรับอาจารย์และผู้บริหารของมหาวิทยาลัยและสถาบัน

การศึกษา	ควรท�าเป็น	Manual	Procedure	ทางกฎหมายต่างๆ	

ในแต่ละต�าแหน่งเพื่อให้อาจารย์และผู้บริหาร	รวมทั้งเจ้าหน้าที่ 

รับทราบ	 เพื่อเป็นการป้องกันข้อผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้น 

จากเจตนาบริสุทธิ์ต่างๆ	 โดยควรจะมีลักษณะเป็นการสรุป

ประเดน็ส�าคัญต่างๆ	ทีค่วรจะรูใ้ห้	รวมทัง้ควรมีระบบการป้องกัน 

ความเสีย่งทีเ่กดิจากการไม่ทราบกฎหมายได้อย่างมปีระสทิธภิาพ

2.		อบรมเพิ่มเติมความรู้ทางด้านกฎหมายและกรณีศึกษาต่างๆ	ให้

กรรมการสภาฯ	โดยผ่านหน่วยงานภายนอกหรือองค์กรกลางที่

จัดสรรผู้เชี่ยวชาญหรือผู้มีความรู้และประสบการณ์กรณีพิพาท

ต่างๆ	ในสถาบนัอดุมศกึษา	รปูแบบการแลกเปลีย่นความคดิเหน็

3.		กฎหมายบางข้อควรมีการแก้ไข	 ปรับปรุง	 ตัวอย่างเช ่น	

กฎหมายการก�ากับดูแลมหาวิทยาลัยของ	สกอ.	ปัจจุบันมีน้อย 

ไม่ครอบคลุมการปฏิบัติงานตามความเป็นจริง	 ซึ่งจะส่งผลไป

สู่เรื่องอ�านาจและการก�ากับดูแล	รวมทั้งผลประโยชน์ทับซ้อน
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• กำรประเมินสภำมหำวิทยำลัย

สถำนภำพ :- การประเมินสภาสถาบันอุดมศึกษาไทยในปัจจุบัน	ยังไม่ได้มี

การก�าหนดไว้ในกฎหมายอย่างชดัเจน	แต่จะต้องด�าเนนิการตามทีห่น่วยงาน 

ตรวจสอบคุณภาพการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่เกี่ยวข้องก�าหนดไว้	

อย่างไรก็ตามการประเมินสภาสถาบันฯ	 ของไทยโดยส่วนใหญ่แล้วมุ่งเน้น

เพียงการตอบตัวบ่งชี้ตามที่หน่วยงานตรวจสอบต่างๆ	 ก�าหนดเท่านั้น	 จึง

ควรท�าความเข้าใจว่า	 หัวใจในการประเมินสภาฯ	 คือ	 ความมุ่งมั่นและตั้งใจ

ในการด�าเนินการประเมินและก�าหนดเป็นกฎเกณฑ์ของสภาฯ	 ให้ชัดเจน	

เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพการก�ากับดูแลสถาบันฯ	 หากมีการน�าผลประเมินนั้น

ไปด�าเนินการเพื่อให้เกิดการพัฒนาตนเองของสถาบัน	 ไม่เพียงแต่สถาบัน

จะได้รับการยอมรับหรือผ่านเกณฑ์การประเมินของหน่วยงานต่างๆ	 แล้ว 

ยังเกิด	“ผลลัพธ์การก�ากับดูแล”	ที่มีคุณภาพเพื่อเป็นการแก้ปัญหาคุณภาพ

การจัดการศึการะดับอุดมศึกษาของประเทศเป็นส�าคัญ	 ทั้งนี้	 ต้องไม่ใช่ 

เป็นการประเมินเพียงเพื่อให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของหน่วยงานต้นสังกัด 

หรือหน่วยงานภายนอกเท่านั้น

ประเด็นปัญหำ :- 

1.		ขาดแคลนผู้ตรวจประเมินมืออาชีพที่มีความเข้าใจเกี่ยวกับ

สถาบันอุดมศึกษา	 ประกอบกับเคร่ืองมือในการประเมิน

สถาบันอุดมศึกษาและประเมินอธิการบดียังขาดประสิทธิภาพ	 

การรวบรวมข้อมูลเพื่อน�ามาประกอบการประเมินสามารถ 

ท�าได้ยาก	ท�าให้ข้อมูลคลาดเคลื่อน	

2.		สถาบันอุดมศึกษายังไม่ได้น�าผลการประเมินสภาสถาบันฯ	 

ไปใช้ได้จรงิในการปฏบัิต	ิทีผ่่านมาปัญหาของสถาบนัอดุมศกึษา

ในระดับสภาฯ	และฝ่ายบริหาร	พบว่า

-		 โครงสร้างสภามหาวิทยาลัยก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน	

(Conflict	of	Interest)

-		 การให้อิสระมหาวิทยาลัยบริหารจัดการดูแลตัวเอง	 ก่อให้

เกิดปัญหาธรรมาภิบาล	 เกิดความเหลื่อมล�้าตามมา	 โดย

เฉพาะนโยบายการหารายได้	 และการจ่ายค่าตอบแทน 

ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ			สภาฯ	มีวัตถุประสงค์ที่เบี่ยงเบนไป

จากเจตนารมณ์เดมิทีต้่องการผูมี้ความรูค้วามสามารถเข้ามา

ท�างานให้กับสถาบันอุดมศึกษา

-		 ความล้มเหลวของนโยบายการแยกผูบ้รหิารออกจากวชิาการ	

ท�าให้เกิดภาพคนท่ีไม่มีความสามารถและไม่มีคุณภาพเข้าไป

เป็นผู้บริหาร	เกิดเป็นกลุ่มพรรคพวกขึ้น

-		 ปัญหาส�าคัญก็คือ	 การตีความมติจากฝ่ายบริหารที่ท�าให้ 

การท�างานคลาดเคลื่อนไปจากนโยบายหรือมติของสภาฯ

แนวทำงและข้อเสนอแนะ :- 

1.		การที่จะท�าให้เกิดการเปล่ียนแปลงและปฏิบัติได้จริงตามผล 

การประเมินสภาสถาบันอุดมศึกษา	มีข้อเสนอว่า	ควรด�ำเนนิกำร

เปลีย่นแปลงโครงสร้ำงสภำมหำวิทยำลยั ไม่ควรให้ฝ่ำยบรหิำร

มำรับหน้ำที่เป็นกรรมกำรสภำฯ	 (โดยเฉพาะมหาวิทยาลัย 

ของรฐั)	เพราะหน้าทีห่ลกัของฝ่ายบรหิารคอื	การจดัการให้เป็นไป 

ตามนโยบาย	 ดังนั้นจึงไม่ควรมาอยู ่ในส่วนของการก�าหนด

นโยบายหรือการตรวจสอบ	 เพื่อป้องกันปัญหาผลประโยชน์ 

ทับซ้อน	(Conflict	of	Interest)

2.		นำยกสภำฯ ควรมบีทบำทเป็นผู้น�ำในกำรน�ำผลกำรประเมนิไป
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ด�ำเนินกำรจรงิจังในทำงปฏบิตั ิซึง่จะเป็นแรงผลกัดนัทีส่�ำคญั  

และควรน�ำเสนอผ่ำนกำรสมัมนำในวำระพเิศษเป็นกำรเฉพำะ  

ไม ่ใช ่ เข ้าสู ่วาระการประชุมปกติทั่วไป	 รวมทั้งจะต้องมี

กระบวนการติดตามการท�างานอย่างสม�่าเสมอและต่อเนื่อง

3.		ต้องท�าความเข้าใจบทบาทของสภามหาวิทยาลัยให้ลึกซึ้ง	 โดย

เฉพาะกรรมการสภาฯ	 ผู้ทรงคุณวุฒิ	 ซ่ึงได้รับการโปรดเกล้าฯ	

ให้ด�ารงต�าแหน่งวาระละ	3	ปี	ซึง่ปฏบิตัหิน้าทีด้่วยความเสยีสละ

โดยไม่ได้รับเงินเดือน	ดังนั้น	กำรประเมินสภำฯ จึงควรมีควำม

ระมดัระวงัไม่ลบหลูเ่กยีรตขิองกรรมกำรสภำฯ หรือท�าให้รู้สึกว่า 

ถูกตรวจสอบในการท�าหน้าที่	 และต้องมีความแตกต่างไปจาก

องค์กรอ่ืนๆ	ท่ัวไป	โดยเน้นแนวทางท่ีจะท�าให้เกดิความส�านกึต่อ 

การพัฒนามหาวิทยาลัย	 ตลอดจนสร้างบรรยากาศความเป็น

กลัยาณมติรในการประเมนิ	นำยกสภำฯ จงึเป็นกลไกส�ำคญัทีจ่ะ

จดัให้มกีำรเสวนำเพือ่ผลกัดนัมหำวทิยำลัย	นอกจากนี ้วธิกีำร 

ประเมินผลลัพธ์ของสภำฯ ควรต้องค้นหำวิธีที่เหมำะสม  

เพรำะสภำฯ เป็นองค์กรก�ำหนดนโยบำยหรอืมตใิห้ผูป้ฏบิตักิำร 

(ฝ่ายบริหารและอธิการบดี)	ด�าเนินการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย	

จึงควรแบ่งส่วนกำรประเมิน	อย่างไรก็ตาม	กำรประเมินสภำฯ 

ควรมุ่งเน้นกำรประเมินในลักษณะองค์รวมไม่ใช่กำรประเมิน

ปัจเจกบุคคล	 ส�าหรับเรื่องการตีความมติคลาดเคลื่อนของ 

ฝ่ายบริหาร	มีข้อเสนอว่ำ สภำฯ ควรท�ำหน้ำที่ทั้ง 2 บทบำท 

คือ กำรก�ำกับดูแลและเป็นพ่ีเลี้ยง (Coaching) เพื่อให้เกิด

ควำมส�ำเร็จ 

1.	ควรสร้างวัฒนธรรมการประเมินให้เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัย

เพื่อให้เกิดการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถาบันอย่าง

ต่อเนื่อง	 มีการเก็บข้อมูลอย่างต่อเนื่องโดยใช้ฐานข้อมูลที่มี

ประสิทธิภาพ	จะเป็นประโยชน์ต่อการน�ามาเป็นหลักฐานใน

การประเมินผลส่วนต่างๆ	ของมหาวทิยาลยัในภาพรวม	และ

เป็นข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจด้านต่างๆ	 อย่างดี	 ก�าหนด

องค์ประกอบหรือผู้มีส่วนร่วมในการประเมินแต่ละประเด็น

เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ตรงความเป็นจริงมากที่สุด	 ตลอดจน 

พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการและเครื่องมือที่ใช้ในการ

ประเมินให้ทันกับสภาพปัจจุบันเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพใน

การประเมิน		

2.	กำรสร้ำงหลักสูตร ผู้ตรวจประเมินสภำมหำวิทยำลัย  

เพือ่สร้ำงผูต้รวจประเมนิสภำฯ ทีไ่ด้มำตรฐำน (Certifying 

Body)	 ซึ่งจะมีประโยชน์ในแง่ท�าให้มหาวิทยาลัยลดค่าใช้

จ่ายในการไปว่าจ้างผู้ตรวจประเมินจากภายนอก	 (ซึ่งอาจมี

ปัญหาไม่มีความเข้าใจปรัชญาความเป็นสถาบันการศึกษา)	

และยังเป็นหนทางแก้ปัญหาการสร้างความรู้สึกไม่สบายใจ

ว่าถูกตรวจสอบการท�างานของผู้ทรงคุณวุฒิได้อีกทางหนึ่ง

ด้วย	 ดังนั้น	 สถำบันคลังสมองของชำติ ควรมีบทบำท 

ดงักล่ำวนี ้อย่างไรกต็าม	ควรจดัท�ำในลกัษณะเป็นทีป่รกึษำ 

(Consultant) ทีม่คีวำมเช่ียวชำญในแต่ละด้ำน โดยไม่ควร 

จัดท�ำเป็นองค์กรกำรประเมินหรือเป็นข้อกฎหมำย เพรำะ

จะมีปัญหำต่อควำมเป็นอิสระของมหำวิทยำลัยและ 

สภำมหำวิทยำลัย
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• วัฒนธรรมกำรท�ำงำนในสภำมหำวิทยำลัย

สถำนภำพ :-	 การก�ากับมหาวิทยาลัยและการบริหารมหาวิทยาลัยต้อง

อาศัยการมีส่วนร่วมระหว่างสภามหาวทิยาลยัและอธกิารบดเีป็นส�าคญั	และ 

สิ่งส�าคัญที่สุด	คือ	สภามหาวิทยาลัยต้องมีการก�าหนดปรับเปลี่ยน	Position,	

Role	และ	Function	ขององค์คณะบุคคลให้เหมาะสม	รวมทัง้ความรบัผดิชอบ 

ของสภามหาวิทยาลัยให้พร้อมรับกับความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นต่อไปใน

อนาคตให้เป็น	“วัฒนธรรมใหม่ของสภามหาวิทยาลัย”

ประเด็นปัญหำ :-

1.	 กรรมการสภาฯ	 ผู้ทรงคุณวุฒิที่มักถูกกล่าวหาว่ามาท�างานใน

ลกัษณะเป็นตรายาง	(Rubber	Stamp)	นัน้	ในความเป็นจริงแล้ว	 

บุคคลเหล่าน้ันคือ	 ผู้ท่ีมีความรู้ความสามารถจากหน่วยงาน

และองค์กรที่ได้รับการยอมรับจากสังคม	 แต่สถาบันการศึกษา 

กลบัมอบหมายงานทีไ่ม่สมกบัศกัยภาพ	ประสบการณ์และความ

รู้ความเช่ียวชาญท่ีมีอยู่	 จึงมักถูกมองในลักษณะว่ามาท�าหน้าที่

เพียงอนุมัติเท่าน้ัน	 ในขณะเดียวกันกรรมการสภาฯ	 ซ่ึงเป็น

ตัวแทนผู้บริหารและคณาจารย์	ก็ท�างานในลักษณะแยกตนเอง

ไม่ออกระหว่างการท�าหน้าที่เป็นกรรมการสภาฯ	 และงานด้าน

การบรหิาร	จงึมกัปกป้องงานในส่วนบริหารจากการต้ังข้อสังเกต

และซักถามจากผู้ทรงคุณวุฒิ

2.	 กระบวนการจัดวาระและการตระเตรียมเอกสารส�าหรับ 

การประชุมไม่เอื้อต่อการท�างานของกรรมการสภาฯ

3.	 การล้วงลูกเรื่องเล็กๆ	น้อยๆ	ต่อบทบาทหน้าที่ของนายกสภาฯ	

และกรรมการสภาฯ	 ยกตัวอย่างเรื่องการพิจารณาหลักสูตร 

เมือ่หน่วยงานทีเ่ก่ียวข้องต้องการทกัท้วงเก่ียวกับเรือ่งนี	้มักได้รบั 

ค�าตอบว่า	กลั่นกรองมาอย่างดีแล้วจากสภาฯ	จากภาควิชาและ

คณะ	หลังจากนั้นกลับพบว่า	หลักสูตรบางหลักสูตรมีปัญหาว่า	 

ล้าสมัย	 อาจารย์ที่สอนมีวุฒิไม่ตรงตามที่ก�าหนด	 หน่วยกิต 

ไม่เหมาะสม

แนวทำงและข้อเสนอแนะ :-

1.	 ตัวแทนของผู้บริหารและคณาจารย์ที่เป็นกรรมการสภาฯ	ควร

มีบทบาทส�าคัญที่จะช่วยปรับเปล่ียนและสร้างโอกาสในการดึง 

ศกัยภาพความรูค้วามเชีย่วชาญของกรรมการสภาฯ	ผูท้รงคณุวฒุิ 

ออกมา	 สรุปก็คือ	 บุคลากรภายในสถาบันการศึกษาจะต้องมี

ความเข้าใจและให้ความส�าคัญต่อการท�างานในลักษณะเป็น

องค์คณะบุคคล	 ซึ่งเป็นเรื่องใหม่ส�าหรับวัฒนธรรมการท�างาน

ของเมอืงไทยทีค่นในและคนนอกสถาบนัการศกึษาต้องประสาน

ความเข้าใจในบทบาทของกันและกัน

2.	 สร้างวัฒนธรรมการท�างานใหม่ของสภามหาวิทยาลัยตั้งแต่

กระบวนการจัดวาระและเตรียมเอกสารประชุม	ให้เป็นเอกสาร

ที่มีข้อมูลครบถ้วน	 ทั้งการวิเคราะห์และน�าเสนอทางเลือก	 

รวมทั้งกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมในการใช้ความคิดเห็น 

ที่หลากหลาย	 เพื่อให้กรรมการสภาฯ	 เกิดความสนใจและ 

ท�าหน้าที่ตามบทบาทได้ดีที่สุด

3.	 เรื่องการพิจารณาหลักสูตรตามบทบาทของสภาฯ	 ควรใช้กลไก

ผ่านกรรมการ	 2	 ระดับ	 คือ	 กรรมการระดับนโยบายวิชาการ	

ท่ีพิจารณาเฉพาะนโยบาย	 ทิศทางในอนาคต	 เช่น	 หลักสูตร 
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มคีวามก้าวหน้าเพยีงพอรองรบัสภาพสงัคมปัจจุบนัอย่างไร	และ

กรรมการระดับสภาวิชาการ	ท�าหน้าที่ดูแลเฉพาะเนื้อหาสาระ

• มหำวิทยำลัยกับคดีพิพำทในศำลปกครอง

สถำนภำพ :- ปัจจบัุนการจดัการศกึษาของสถาบันอดุมศกึษาเกดิคดฟ้ีองร้อง

เรือ่งผลการบรหิารจัดการหรอืก�ากบัดแูลเพิม่มากข้ึน	ดงันัน้สภามหาวทิยาลยั	

ผู้บริหารและบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาจึงต้องเรียนรู้กฎหมายเพื่อการ

ปฏิบัติที่ถูกต้องทั้งในส่วนการกระท�าที่เป็นความรับผิดทางแพ่ง	 ทางอาญา	

ทางวินัย	 และการประกอบวิชาชีพ	 ในส่วนกรณีที่ศาลปกครองจะเข้ามา

เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยนั้นเพราะรัฐธรรมนูญก�าหนดไว้ในมาตรา	223	ว่า	

ให้ศาลปกครองมอี�านาจพจิารณาพพิากษาคดรีะหว่างหน่วยงานราชการหรือ

รฐัวสิาหกิจได้	ทัง้รัฐกบัรฐั	หรอืระหว่างรฐักบัเอกชน	ถ้าเป็นเรือ่งเกีย่วกบัการ

ใช้อ�านาจการปกครองหรอืกจิการการปกครองสามารถฟ้องทีศ่าลปกครองได้	

จึงขึ้นอยู่กับ	3	กรณีหลัก	คือ	1)	คู่กรณี	อย่างน้อยจะมีฝ่ายหนึ่งที่เป็นฝ่ายรัฐ

อาจเป็นหน่วยงานหรอืเจ้าหน้าทีร่ฐักไ็ด้	2)	กรณพีพิาทต้องเป็นเรือ่งทีเ่กีย่วกบั 

การปฏิบัติหน้าที่	 3)	 เป็นคดีที่กฎหมายระบุไว้ใน	 มาตรา	 9	 ของ	 พ.ร.บ.	 

จัดตั้งศาลปกครอง

ประเด็นปัญหำ :- กรรมการสภาฯ	ส่วนใหญ่	และบุคลากรของมหาวิทยาลัย	

รวมทัง้นติกิรของมหาวทิยาลยัยงัไม่มคีวามรูค้วามเข้าใจบทบาทการท�าหน้าที่

ของศาลปกครองเมือ่เกดิกรณพีพิาทต่างๆ	ส�าหรบัประเดน็ทีก่รรมการสภาฯ	

ข้อหารือระหว่างการอบรมมีหลายกรณีตั้งแต่	

-		 สัญญาประเภทใดเป็นสัญญาทางปกครอง		

-		 การพิจารณาคดีเกี่ยวกับผลงานทางวิชาการ

-		 กรณีสกอ.	 ปลดอธิการบดี	 สามารถฟ้องร้องต่อศาลปกครองได้

หรือไม่

-		 กรณีการปรับเกณฑ์การให้คะแนนที่มีผลต่อการเรียนของ

นักศึกษา	สามารถฟ้องร้องศาลปกครองได้หรือไม่

-		 กรณีนายกสภาฯ	 ไม่เปิดการประชุมตามมติที่ก�าหนด	 ถือเป็น

ความผิดฐานละเลยต่อหน้าที่ตามกฎหมายก�าหนดหรือไม่

-		 ฯลฯ

แนวทำงและข้อเสนอแนะ :-

	 1.	 อบรมเพิ่มเติมความรู้กรณีศึกษาต่างๆ	 ให้กรรมการสภาฯ	 โดย

ผ่านหน่วยงานภายนอกหรือองค์กรกลางที่จัดสรรผู้เชี่ยวชาญหรือผู้มีความรู้ 

และประสบการณ์กรณีพิพาทต่างๆ	 ในสถาบันอุดมศึกษา	 ในรูปแบบการ 

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น	หรือให้เกิดวัฒนธรรมการเติมเต็มความรู้	เพื่อสร้าง

ความเข้าใจว่า	การฟ้องคดใีนลกัษณะทางปกครองนีเ้ป็นหนึง่ในกระบวนการ

ตรวจสอบไม่ได้หมายความการฟ้องเอาความผิดเพื่อให้เกิดมุมมองใหม่ๆ	 

รวมทั้ง	 ควรมีการจัดหลักสูตรสร้างความรู้และความเข้าใจ	 โดยเฉพาะให้

นติกิรของมหาวทิยาลยัทัว่ประเทศ	เพือ่ให้มคีวามรูเ้รือ่งเกีย่วกบัศาลปกครอง 

ในบริบทมหาวิทยาลัยมากขึ้น

	 2.	 ควรมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างมหาวิทยาลัยด้วยกันเอง	 

เกีย่วกบัสญัญาการปกครอง	สญัญาก่อสร้างอาคาร	ฯลฯ	เพือ่เป็นการส่งเสรมิ 

ให้เกิดช่องทางให้นิติกรของแต่ละแห่งได้แลกเปล่ียนข้อมูลและหารือกัน	

จะช่วยลดปัญหาในเรื่องต่างๆ	 ทางปกครองไปได้	 (ปัจจุบัน	 “ชมรมนิติกร

มหาวิทยาลัย”	 ได้รวบรวมกรณีที่เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัยและจัดท�าเผยแพร่

ผ่านทางเว็บไซต์แล้ว)
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	 3 . 	 จัดตั้ งศูนย ์ ให ้ความช ่วยเหลือมหาวิทยาลัยที่มีป ัญหา 

การฟ้องร้องในศาลปกครองเพื่อแบ่งเบาภาระของศาลปกครอง	 และควร

มีการรวบรวมกรณีศึกษาต่างๆ	 ของคดีพิพาทในมหาวิทยาลัยไว้	 รวมทั้ง 

สร้างความร่วมมือระหว่าง	ศาลปกครอง	สกอ.	และ	กกอ.

ทิศทำงกำรพัฒนำอุดมศึกษำไทยในอนำคต :

• การปฏิรูปสภามหาวิทยาลัย

	 การปฏิรูปสภามหาวิทยาลัย	 ถือเป็นหนึ่งในแนวทางการพัฒนา 

ธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการอุดมศึกษาที่ให้ความส�าคัญเฉพาะ

ในส่วนของสภามหาวิทยาลัย	 ตามกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว	 15	 ปี	 

ฉบับที่	 2	 (พ.ศ.	 2551-2565)	 ของส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา	

(สกอ.)	ระบุว่า

1) สร้ำงควำมเปล่ียนแปลงในมหำวทิยำลยั	ต้องอาศยัการก�าหนด

และก�ากับนโยบาย	 (Governance)	 การบริหารจัดการให้เกิด 

การปฏิบัติ	 รวมทั้งการมีผู้น�าการเปลี่ยนแปลง	 ตลอดจนสร้าง

กลไกเพื่อการพัฒนาผู้บริหาร	ตั้งแต่กรรมการสภามหาวิทยาลัย	

ไปจนถึง	ผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัย

2)	 ปรบัโครงสร้ำงกำรบรหิำรธรรมำภบิำลของมหำวทิยำลยั	โดย

รวมถึง

	 -	ที่มาและระบบการคัดเลือกนายกสภามหาวิทยาลัย

	 -	ทีม่าของคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยั	สดัส่วนของกรรมการ

ผูท้รงคณุวฒุ	ิท่ีควรสงูกว่ากรรมการท่ีมาจากภายในมหาวทิยาลยั	

การเลือกสรรกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิควรพิจารณาจากพันธกิจ

ของสถาบัน	 การมีส่วนร่วมของ	 Stakeholders	 และนักคิด 

นักปฏิบัติ

	 -	 ระบบการคัดเลือกอธิการบดีและผู้บริหารอื่นที่เปิดกว้างถึง 

ผู้ทีเ่หมาะสมนอกมหาวทิยาลยั	โดยให้โอกาสผูมี้ส่วนได้ส่วนเสยี	

เช่น	ศิษย์เก่า	สมาคมวิชาชีพวิชาการ	องค์กรอื่นๆ	ที่เกี่ยวข้องได้

มีส่วนเข้ามาร่วมเป็นคณะกรรมการสรรหา

3)	 จัดให ้มีส�ำนักงำนของสภำมหำวิทยำลัย	 มี เลขานุการ 

สภามหาวิทยาลัย	เต็มเวลา	สร้างระบบการจัดวาระการประชุม

ทีโ่ปร่งใส	ก้าวหน้า	มีเนือ้หาเชิงนโยบายมากกว่าการอนมัุตวิาระ

เชิงบริหารในรายละเอียด	 ระบบการกลั่นกรองวาระเพื่ออนุมัติ	 

รบัทราบ	และทกัท้วง	การตดิตามความก้าวหน้า	และผลการปฏบัิติ 

ตามมติของสภามหาวิทยาลัย	ทั้งนี้	ต้องสร้างวัฒนธรรมองค์กร

และการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจนให้การท�างานของ

ฝ่ายบรหิาร	และส�านกังานสภามหาวทิยาลยั	ปลอดความขดัแย้ง

4)	 ทดลองระบบกำรบริหำรนโยบำยและกำรจัดกำรมหำวิทยำ

ลัยใหม่ๆ	 เช่น	President	+	Provost,	Chancellor	+	Vice	

Chancellor	 ที่ท�างานเต็มเวลา	 โดยค�านึงถึงภารกิจหลักของ 

สภามหาวิทยาลัย	ประกอบด้วย	การก�าหนดทิศทางการพัฒนา

เชิงยุทธศาสตร์	 การสร้างและรักษาคุณภาพหลักสูตร	 บัณฑิต 

และสถาบัน	 การสร้างผู ้บริหารรุ ่นใหม่	 การระดมทุนและ

ทรัพยากรอื่นๆ

5)	 ก�ำหนดให้มีกำรประเมินมหำวิทยำลัยเชิงธรรมำภิบำลอย่ำง 

ครบวงจร	 ตั้งแต่นายกสภาฯ	 ไปจนถึงผู้บริหารระดับภาควิชา	

พร้อมตัวชี้วัดที่เหมาะสม
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	 เพื่อตอบสนองต่อกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว	 15	 ปี	 ฉบับที่	 2	

ดังกล่าว	ได้มีการด�าเนินการปฏิรูปสภาฯ	น�าร่องไปแล้วในมหาวิทยาลัยของ

รัฐ	 4	 แห่ง	 คือ	 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี

สุรนารี	 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	 และมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี	 โดยมุ่ง

ที่จะสร้างความเข้มแข็งให้เกิดข้ึนท้ังต่อสภาฯ	 และอธิการบดี	 หลังจากนั้น

ได้มีการจัดประชุมร่วมกันระหว่างสภาฯ	 คณะกรรมการชุดต่างๆ	 ท่ีสภาฯ	 

แต่งตั้ง	 ตลอดจนเชิญผู ้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยแต่ละแห่งมา 

แลกเปลี่ยนเรียนรู ้ระหว่างกัน	 เพื่อให้ทุกฝ่ายได้มีโอกาสแลกเปล่ียน 

ความคิดเห็น	 และเสนอแนะประเด็นในการพัฒนาสภาฯ	 และมหาวิทยาลัย 

ร่วมกัน	เมือ่	18-19	มถินุายน	พ.ศ.	2558	ทีผ่่านมา	(รายละเอยีดการปฏรูิปสภาฯ	 

และผลการปฏิรูปสภาฯ	 สามารถติดตามอ่านเพิ่มเติมจากเอกสารประกอบ

การประชุมประจ�าปี	พ.ศ.	2558	มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	รับเป็นเจ้าภาพ)

	 โจทย์ส�าคัญจึงอยู่ที่ จะสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจในประเด็นกำร

ปฏิรูปสภำมหำวิทยำลัยอย่ำงไร	 ให้วงการอุดมศึกษาไทยได้เห็นความ

ส�าคัญและด�าเนินการเพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติ	 ในขณะที่จะสามารถดึง

บทเรียนหรือกรณีศึกษำใดขึ้นมำจำกมหำวิทยำลัยที่ได้ด�ำเนินกำรน�ำร่อง

ไปแล้ว	 เพื่อสร้างเป็นแนวทางหรือองค์ความรู้ที่จะต่อยอดไปสู่การพัฒนา

มหาวิทยาลัยต่อไป

• อุดมศึกษาภายใต้บริบทการเข้าสู่ความเป็น AEC

	 การก้าวสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในปี	2015	นั้น	ถือเป็นอีกมิติ

ที่จะส่งผลต่ออุดมศึกษาไทย	 สังเกตได้จากแผนการจัดตั้งประชาคมอาเซียน	

จะให้ความส�าคัญและน�าเอา	“กำรศึกษำ”	มาใช้เป็นเครื่องมือพัฒนาคนใน

เรื่องความร่วมมือต่างๆ	รวมทั้งใช้ในการลดช่องว่างความแตกต่างในสังคมที่

อยูร่่วมกันโดยก�าหนดไว้ชดัเจนว่า	“..อาเซยีนจะใช้การพฒันาทรพัยากรมนษุย์

ในการสร้างประชาคมอาเซียน โดยการให้ความร่วมมือที่ใกล้ชิดกันทางด้าน

การศึกษาในแบบเรียนรู้ตลอดชีวิต และให้ความส�าคัญทางด้านวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของมนุษย์ให้เป็นจุดแข็งส�าหรับ

ประชาคมอาเซียน...” เมื่อประชาคมอาเซียนเกิดขึ้น	 สิ่งที่จะท้าทายตามมา

ก็คือ

-	 กำรเคลื่อนย้ำยแรงงำนโดยเสร	ี ซึ่งเป็นแรงงานที่มีฝีมือ	 (Skill	

Labor)	 จะเกิดการเคลื่อนย้ายอย่างเสรี	 บัณฑิตไทยจะถูกคน

จากประเทศในกลุ่มอาเซียนเข้ามาแย่งงาน

-	 กำรให้บรกิำรกำรศกึษำโดยเสร ีจะมีมหาวทิยาลยัต่างประเทศ

ทีม่ชีือ่เสยีงต่างๆ	เข้ามาเปิดสอนในแต่ละประเทศ	มสีาขาเฉพาะ

ทางและหลากหลายมากขึ้น	 เข้ามาเป็นคู่แข่งกับมหาวิทยาลัย

ของไทย

-	 กำรยอมรับในมำตรฐำนกำรศึกษำและปริญญำร่วมกัน

-	 กำรยอมรับคุณสมบัติของบริกำรวิชำชีพร่วมกัน

-	 กำรศึกษำข้ำมพรมแดน	 หลากหลายรูปแบบทั้ง	 e-Learning,	

Instance	Learning		จะมีปัญหาในการขอเทยีบวฒิุตามกฎของ

สกอ.	หากไม่มี	visa	หรอืตราประทบัประเทศทีเ่รยีนจะไม่ได้การ

รับรองวุฒิเพราะถือว่าเป็นการจัดการศึกษาที่ไม่ถูกต้อง

-	 คุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำในระดับนำนำชำติเป็นเรื่อง

เกี่ยวกับ	QA	และ	QF

 

	 โจทย์ส�าคัญคือ	สภำมหำวิทยำลัยในฐำนะที่มีบทบำทและควำม

รับผิดชอบต่อคุณภำพบัณฑิตให้สำมำรถแข่งขันได้เพื่อตอบรับกำรเป็น

ประชำคมอำเซียนนั้น จะต้องท�ำอย่ำงไร	 เพื่อผลักดันการสร้างคนที่มี

คุณภาพ	และสร้างความเข้มแข็งให้กับมหาวิทยาลัยด้วยนโยบายการศึกษา	



ประมวลผลหลักสูตรธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา	42 ประมวลผลหลักสูตรธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา	 43 

ดูแลและควำมมธีรรมำภบิำลสภำมหำวิทยำลยั	น�าไปสูก่ารจดั

อันดับสภามหาวิทยาลัย	 (Rating	Governing	Board)	 ว่าเป็น

สภาฯ	ทีไ่ด้รบัการยอมรบัจากองค์กรกลางทีไ่ม่มีส่วนได้ส่วนเสยี	 

เรียกว ่าเป ็นการสร้างหน่วยงานวัดความส�าเร็จของสภา

มหาวิทยาลัย	 เน้นตัวชี้วัดในลักษณะมุมมองจากภายนอกที่

มีความคาดหวังต่อบทบาทสภามหาวิทยาลัย	 โดยเป้ำหมำย

หลักอยู่ที่องค์กร เกณฑ์และมำตรฐำนที่น�ำมำใช้นั้นจะต้องมี 

ควำมน่ำเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับในวงกำรอุดมศึกษำ  

มีกระบวนการในการจัดท�าเกณฑ์และมาตรฐาน	 ทั้งจากการ

ส�ารวจความคิดเหน็กลุม่สภามหาวทิยาลยั	ผูบ้รหิารมหาวทิยาลยั	

และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	 รวมทั้งจัดประชุมระดับประเทศเพื่อ 

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น

-	 เวทีกำรประชุมแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นและสร้ำงกำรม ี

ส่วนร่วมจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน

-	 สร้างกำรยอมรับโดยมีรำงวัล “ธรรมาภิบาลในแต่ละระดับ”

-		 สื่อสำรสำธำรณะ เพื่อเผยแพร่มหำวิทยำลัยและผลงำนที่ได้

รับการยกย่องว่ามีธรรมาภิบาล

-		 จัดท�าฐำนข้อมูลกลำงที่จ�ำเป็นต่อสภำมหำวิทยำลัยอย่ำงเป็น

ระบบ อาทิ	ท�าระบบ	Checklist	 ในการตรวจสอบการจัดการ 

ความเสี่ยงผ่านระบบ	 ICT	 เพื่อให้ง่ายต่อการใช้งาน	 จัดท�า 

แนวปฏิบัติที่ดี	 (Best	Practice)	ส�าหรับสภามหาวิทยาลัยและ

กรรมการสภาฯ	 เป็นแนวทางในการปฏิรูปสภาจากกรณีศึกษา

ต่างๆ	ข้อมูลด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่ออุดมศึกษาไทย

 

บทสรุปและข้อเสนอ :

 

	 ภาพรวมจากทิศทางและแนวโน้มของการพัฒนาอุดมศึกษาไทยใน

อนาคต	ได้แสดงให้เหน็ว่า	“กำรปฏริปูสภำมหำวทิยำลัย”	คอื	ค�าส�าคญัใหญ่	 

(Key	Word)	 ที่จะน�าไปสู่การปรับเปลี่ยนอุดมศึกษาได้ทั้งระบบ	 สถาบัน 

คลงัสมองของชาตซิึง่มภีารกจิหลกัในการประสานและส่งเสริมการด�าเนนิงาน

ของสถาบนัอุดมศึกษาให้สอดคล้องกบันโยบาย	มาตรฐานและแผนพฒันาการ

อุดมศกึษา	ตลอดจนท�าหน้าทีเ่ป็นองค์กรหลกัในการน�าหลกัธรรมาภบิาลและ

การบริหารจัดการที่ดีมาเป็นพลังขับเคลื่อนการพัฒนามหาวิทยาลัยโดยผ่าน

กลไกการพัฒนาผู้ก�ากับนโยบาย	(สภาฯ)	และผู้บริหารมหาวิทยาลัย	ซึ่งเป็น 

กระบวนการส�าคัญในการสร้างความเข้มแข็งให้มหาวิทยาลัยด้วยการสร้าง

ผู้น�า	การบริหารนโยบายหรือ	ธรรมาภิบาล	และการจัดการ	(Leadership,	

Governance	 and	Management	 :	 LGM)	 ได้สรุปและจัดท�าข้อเสนอ

ส�าหรบัทศิทางการด�าเนนิงานเพือ่ผลกัดนัธรรมาภบิาลมหาวทิยาลยัไทย	สร้าง 

ความพร้อมในการเป็นประชาคมอาเซียน	2015	ดังนี้	

 

	 1.	สนบัสนนุองค์กรกลำงจัดท�ำกระบวนกำรกระตุน้ให้มหำวทิยำลยั

ต่ำงๆ ตระหนกัถงึควำมส�ำคญัและด�ำเนนิกำรปฏริปูสภำมหำวทิยำลยั ผ่าน

กลไกที่จะผลักดันหลายรูปแบบ	

-	 กระบวนกำรทำงวชิำกำร ทัง้ระเบยีบวธิกีารวจิยัและผลงานวจิยั

ในลักษณะ	“ธรรมาภิบาลสภามหาวิทยาลัยศึกษา”

-	 เกณฑ์และมำตรฐำนเพื่อใช้ในกำรส�ำรวจธรรมำภิบำล

มหำวิทยำลัย วัตถุประสงค์เพื่อวัดความส�าเร็จของการก�ากับ
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	 การผลักดันให้เกิดการปฏิรูปสภามหาวิทยาลัย	 ถือเป็นหัวใจหลัก

อันดบัแรกทีส่ามารถจะขับเคลือ่นไปสูก่ารพฒันาอดุมศกึษาไทยและสามารถ

ยกระดบัคณุภาพการศกึษาไทยได้ท้ังระบบ	หากกระแสดงักล่าวเป็นทีย่อมรบั

และรบัรูร่้วมกนัเป็นทีป่ระจกัษ์ต่อสาธารณชน	จะส่งผลให้เกดิการตามรอยใน

แนวปฏิบัติที่ดีต่อไป

	 2.	 สนับสนุนให้มีกำรติดตำมบทบำทและกำรน�ำไปปฏิบัติที่ก่อให้

เกิดผลงำนของผู้เข้ำรับกำรอบรมหลักสูตรธรรมำภิบำลเพื่อกำรพัฒนำ

อุดมศึกษำในแต่ละรุ่น และให้รำงวัล เพื่อเป็นการต่อยอดจากองค์ความรู้

ไปสูภ่าคปฏิบตัไิด้จรงิ	ด้วยการส�ารวจภาคสนาม	(สมัภาษณ์และสงัเกตการณ์	

หรือจัด	Focus	Group)	จากคณะท�างานสถาบันคลังสมองของชาติ	และจัด

ประชมุศษิย์เก่าของหลกัสตูรฯ	แต่ละรุน่	มาสมัมนาแลกเปลีย่นประสบการณ์

เพื่อติดตามปัญหาเมื่อไปใช้ในการท�างานจริง

	 3.	ผลักดันสู่นโยบำยหลักของกระทรวงศึกษำธิกำร เน้นวำระ 

“วัฒนธรรม/ทศวรรษเพ่ือกำรสร้ำงธรรมำภิบำลอุดมศึกษำ”	 ผลักดัน

เป็นหนึ่งในนโยบายสาธารณะของกระทรวงศึกษาธิการเพ่ือสร้างคุณภาพ

อุดมศึกษาไทย	 ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี	 โดยเฉพาะความ

โปร่งใส	 ไม่มีการทุจริต	 คอร์รัปชั่น	 หนึ่งในนโยบายเพ่ิมคุณภาพการศึกษา

ของกระทรวงศึกษาธิการ	 โดยมีสภามหาวิทยาลัยเป็นตัวต้ังไข่ให้กับวงการ

อุดมศึกษา

	 4.	สนับสนุนงบประมำณองค์กรกลำงเพื่อกำรด�ำเนินกำรในรูป

แบบงบประมำณเฉพำะเพื่อให้เกิดการด�าเนินงานครบกระบวนการใน

กจิกรรมต่างๆ	ของโครงการ	“ธรรมาภบิาลมหาวทิยาลยัไทยทัง้ระบบ”	ดงันัน้	

การจะแสดงให้เห็นว่ารัฐให้น�้าหนักและเห็นความส�าคัญจริงจังต่อโครงการ 

ดงักล่าวน้ีเพ่ือเช่ือมต่อไปสูน่โยบายคณุภาพการศกึษา	กค็อื	รฐัต้องลงทนุเพือ่

กฎหมายหลักที่เกี่ยวข้องกับอุดมศึกษา45 
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การด�าเนินกิจกรรมต่างๆ	ต่อเนื่องเพราะการท�าความเข้าใจและปลุกกระแส

ต่อสาธารณะให้เกิดการยอมรับนั้นเป็นงานที่ต้องทุ่มเททรัพยากรทุกด้านใน

ช่วงเริ่มต้นของการก่อกองไฟให้ติด	 เมื่อสังคมท้ังภายในและต่างประเทศให้ 

การยอมรบัต่อผลการด�าเนนิงานดงักล่าว	จะเป็นแรงผลกัดนัให้มหาวทิยาลยั 

อื่นๆ	 พัฒนาไปสู่ความเป็นธรรมาภิบาลโดยธรรมชาติด้วยการลงทุนจาก 

งบประมาณตนเอง	เพื่อให้เกิดชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับ	
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