ค�ำน�ำ
o
หนังสือเล่มเล็ก “ประมวลผลหลักสูตรธรรมาภิบาลเพือ่ การพัฒนา
อุดมศึกษา” นี้ ได้รวบรวมและเรียบเรียงขึ้นเพื่อใช้เผยแพร่องค์ความรู้ และ
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ส�ำหรับกรรมการสภามหาวิทยาลัย ซึ่งสามารถน�ำไป
ปรับใช้ในสภามหาวิทยาลัยของตนเอง
สถาบันคลังสมองของชาติ เห็นว่าสิ่งที่เรียบเรียงขึ้นนี้ เป็นเรื่องที่
น่าสนใจ และเป็นประโยชน์อย่างยิ่งที่สมควรน�ำมาพิมพ์เผยแพร่ เพื่อให้เกิด
ความรู้ ความเข้าใจ ของกรรมการสภามหาวิทยาลัย อันจะเป็นประโยชน์
ในการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบการก�ำกับดูแลสถาบันอุดมศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพ  และการพัฒนาสภาสถาบันอุดมศึกษาอย่างยั่งยืน            
         รศ.ดร.พีรเดช ทองอ�ำไพ
ผู้อ�ำนวยการสถาบันคลังสมองของชาติ
  19 สิงหาคม 2559
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ประมวลผลหลักสูตรธรรมาภิบาล
เพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา
o
จากความริเริ่มที่ต้องการให้แนวคิดเรื่องธรรมาภิบาลเป็นกลไก
พั ฒ นาและขั บ เคลื่ อ นสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาของประเทศสู ่ ภ าคการปฏิ บั ติ
ส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จึงสนับสนุนให้โครงการจัดตัง้
สถาบันส่งเสริมธรรมาภิบาลมหาวิทยาลัย (University Governance
Program : UGP) ภายใต้สถาบันคลังสมองของชาติ ด�ำเนินการจัดอบรม
ในหลักสูตรธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา ในปี 2552 จนปัจจุบัน
มีผเู้ ข้าร่วมอบรมนับตัง้ แต่รนุ่ 0-22 ประมาณ 500 คน ซึง่ ประกอบด้วยผูด้ ำ� รง
ต�ำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ทั้งนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทนผู้บริหาร
ผู้แทนคณาจารย์ เลขานุการสภามหาวิทยาลัย รวมทั้งผู้บริหารระดับสูงของ
มหาวิทยาลัย ได้มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับการก�ำกับดูแล
มหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาลและการบริหาร
จัดการที่ดี ตลอดจนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างเครือข่ายความร่วมมือ และ
ความเข้าใจอันดีระหว่างกัน ซึง่ ผลจากการได้เข้ามาร่วมแลกเปลีย่ นความเห็น
และประสบการณ์ระหว่างกัน รวมทัง้ การรวบรวมข้อมูลในเวทีการประชุมร่วม
4 สภามหาวิทยาลัยและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ได้ปรากฏผลในภาพรวมที่ควรให้
ความส�ำคัญในประเด็นหลักๆ สามารถสรุปได้ดังนี้
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ธรรมาภิบาล : จากก้าวที่ผ่านมา
สถาบันส่งเสริมธรรมาภิบาลมหาวิทยาลัย (University Governance
Program : UGP) ภายใต้สถาบันคลังสมองของชาติได้ดำ� เนินการรวบรวมข้อมูล
ซึ่งเป็นข้อถกเถียงและอภิปรายจากผู้เข้าร่วมอบรมในหลักสูตรธรรมาภิบาล
เพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา โดยได้หยิบยกเฉพาะประเด็นที่เป็นสาระส�ำคัญ
ดังนี้

• สภามหาวิทยาลัย – ผู้ก�ำกับพิทักษ์ธรรมาภิบาล
สถานภาพ :- สภามหาวิ ท ยาลั ย ถื อ เป็ น องค์ ก รสู ง สุ ด เรี ย กว่ า เป็ น
สภาผูก้ ำ� กับ (Governing Board) ท�ำหน้าทีพ่ ทิ กั ษ์ธรรมาภิบาลและอัตตาภิบาล
โดยอาศัยมติของที่ประชุมเป็นกลไกบริหารสถาบันอุดมศึกษาตามระบบ
อิสระ มีคุณธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้ ซึ่งมีอ�ำนาจหน้าที่แตกต่างกันไป
ตาม พ.ร.บ. จัดตัง้ มหาวิทยาลัยแต่ละแห่ง และกฎหมายหรือการมอบอ�ำนาจ
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ประเด็นปัญหา :- ส�ำหรับปัญหาสภามหาวิทยาลัยในฐานะผู้ก�ำกับพิทักษ์
ธรรมาภิบาลที่เกิดขึ้นในปัจจุบันมีประเด็นน่าสนใจ คือ
1) บทบาทหน้าที่ของสภาฯ ที่ยังขาดความเข้าใจบทบาทหน้าที่
ตนเอง หลายแห่งพบว่า นายกสภาฯ ขาดภาวะความเป็นผู้น�ำ
ท�ำให้สภาฯ ท�ำหน้าที่เพียงพิจารณาเรื่องใดเรื่องหนึ่งเพื่ออนุมัติ
4
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แต่ กลั บ ขาดบทบาทในการก� ำ กั บ วางนโยบายและก� ำ หนด
ทิศทางเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย ในขณะที่กรรมการสภาฯ
กลับท�ำงานโดยขึน้ อยูก่ บั ฝ่ายบริหาร หรือบางแห่งกลับแทรกแซง
และก้าวก่ายการท�ำงานของฝ่ายบริหาร
2) กลไกการท�ำงานของสภาฯ ที่จะน�ำไปสู่การสร้างธรรมาภิบาล
ไม่เข้มแข็งขาดประสิทธิภาพในการท�ำงาน กลไกในทีน่ ปี้ ระกอบ
ด้วย คณะกรรมการสภาฯ การประชุม และมติสภาฯ มักพบว่า
ส่วนใหญ่กรรมการสภาฯ ผูท้ รงคุณวุฒทิ มี่ ชี อื่ เสียงและเป็นทีร่ จู้ กั
มักจะมีชอื่ ด�ำรงต�ำแหน่งอยูห่ ลายมหาวิทยาลัย จึงไม่คอ่ ยมีเวลา
ทีจ่ ะมาร่วมพิจารณาให้ความคิดเห็นต่อสภาฯ และมีการประชุม
ทีไ่ ม่ตอ่ เนือ่ ง วาระในการประชุมสภาฯ ไม่มปี ระเด็นเชิงนโยบาย
แต่กลับไปเน้นประเด็นเชิงธุรการทีไ่ ม่สำ� คัญ ตัดโอกาสกรรมการ
สภาฯ มีส่วนร่วมพิจารณาในประเด็นที่ส�ำคัญ และไม่ก่อให้เกิด
มติสภาฯ จากองค์คณะทีน่ ำ� ไปสูก่ ารปฏิบตั ไิ ด้จริง รวมทัง้ ข้อบังคับ
ที่เกี่ยวข้องกับสภาฯ ที่อาจมีข้อความไม่ชัดเจนและยากที่นายก
สภาฯ จะยึดถือปฏิบตั ิ นอกจากนี้ สภาฯ ยังขาดข้อมูลส�ำคัญเพือ่
ประกอบในการก�ำหนดทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย ส่วนใหญ่
เน้นข้อมูลเชิงตัวเลขที่มุ่งเน้นเชิงปริมาณ (Quantitative) แสดง
ให้เห็นจ�ำนวนรับนักศึกษา และจบออกไปเป็นจ�ำนวนเท่าไร แต่
ขาดข้อมูลในเชิงวิเคราะห์ หรือลักษณะซับซ้อน เป็นต้นว่าบัณฑิต
จบไปแล้วท�ำงานอะไร ประกอบอาชีพตรงสายวิชาหรือไม่ ท�ำไม
จบไปแล้วท�ำงานอิสระหรือข้อมูลที่แสดงให้เห็นถึงความส�ำเร็จ
หรือล้มเหลวในการผลิตบัณฑิตในแต่ละสาขาวิชา
3) ระบบที่ควบคุมการท�ำงานสภาฯ นับตั้งแต่กระบวนการสรรหา
นายกสภามหาวิ ท ยาลั ย และกรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย
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ที่มักจะพบว่า แม้จะมีกระบวนการเสนอชื่อนายกสภาฯ และ
กรรมการสภาฯ เพื่อการสรรหาเพื่อแสดงให้เห็นว่ามีขั้นตอน
การกลั่นกรองบุคคลแล้วก็ตาม แต่ในความเป็นจริงปรากฏว่า
ผู ้ ที่ มี อ� ำ นาจในการเลื อ ก ก็ คื อ อธิ ก ารบดี ห รื อ ฝ่ า ยบริ ห าร
นั่นเอง ตลอดไปจนถึงการประเมินผลการด�ำเนินงานของสภาฯ
ที่สภาฯ เอง ก็ขาดความเข้าใจและยึดโยงอยู่กับผลประโยชน์
ทับซ้อน
แนวทางและข้อเสนอแนะ :- มีข้อเสนอแนะและแนวทางในการป้องกัน
ปัญหาข้างต้นก็คือ
- “การปฏิรูปสภามหาวิทยาลัย” เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้ง
กระบวนการ ซึ่งควรด�ำเนินการตั้งแต่ 1) ก�ำหนดส่วนงานของ
ตนเองทีเ่ รียกว่า “ส�ำนักงานสภาฯ” เพือ่ เป็นกลไกในการท�ำงาน
2) ปฏิรูป “การประชุมสภาฯ” 3) การตั้ง “คณะกรรมการ
ประจ�ำ” และเลขานุการสภาฯ เพือ่ ท�ำหน้าทีเ่ ชือ่ มโยงการท�ำงาน
ต่างๆ 4) “การเพิ่มพูนสมรรถนะกรรมการสภาฯ” ทั้งนี้ โดยมี
นายกสภาฯ เป็ น ผู ้ มี บ ทบาทและริ เริ่ ม การปฏิ รู ป ดั ง กล่ า ว
ตามขั้นตอน ดังนี้
- นายกสภาฯ อธิการบดี เลขาสภาฯ ผู้แทนคณาจารย์ ผู้แทนฝ่าย
บริการและกรรมการสภาฯ ผูท้ รงคุณวุฒิ ประกอบเป็นกลุม่ ริเริม่
ด�ำเนินการปฏิรูปสภาฯ
- นายกสภาฯ น�ำประเด็น “ความต้องการทีจ่ ะปฏิรปู สภาฯ” สูว่ าระ
การประชุมสภาฯ พร้อมข้อมูลโดยสรุปถึงขัน้ ตอนการด�ำเนินการ
ปฏิรูปเพื่อหารือประเด็นดังกล่าว ต่อจากนั้นตั้งคณะกรรมการ
เพื่ อ ศึ ก ษาข้ อ มู ล และปรั บ ปรุ ง รู ป แบบการปฏิ รู ป สภาฯ ให้
6
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เหมาะสมกับมหาวิทยาลัยตนเอง พร้อมก�ำหนดระยะเวลา
เพื่อการน�ำเสนอต่อที่ประชุมสภาฯ ให้เกิดการมีส่วนร่วมใน
การพิจารณารายการการศึกษาและข้อเสนอการปฏิรูปสภาฯ
ของคณะกรรมการที่แต่งตั้งขึ้นในคราวต่อไป
- ข้อเสนอเพื่อลดปัญหาการท�ำงานที่ทับซ้อนกันระหว่างคณะ
กรรมการประจ�ำของสภาและฝ่ายบริหาร ด้วยการก�ำหนด
อ�ำนาจหน้าที่การท�ำงานระหว่างฝ่ายก�ำกับ (Governance)
และฝ่ายบริหาร (Management) ให้ชัดเจน รวมทั้งควรระบุ
ข้อบังคับต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องในการท�ำงานระหว่าง 2 ฝ่ายให้ชดั เจน
เพื่อแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบและยึดเป็นหลักปฏิบัติโดย
เคร่งครัด นอกจากนี้บทบาทของเลขานุการสภาฯ ก็ต้องท�ำงาน
ตามนโยบายไม่ใช่ท�ำงานตามค�ำสั่งอธิการบดี
- การปรับปรุงการสรรหานายกสภาฯ และกรรมการสภาฯ เพื่อ
น�ำไปสู่การสร้างธรรมาภิบาล มีแนวทางดังนี้
- มหาวิทยาลัยวิเคราะห์ความต้องการตนเองว่าต้องการอะไร
บุคคลประเภทไหนและประโยชน์ที่จะได้รับจากบุคคลนั้นๆ
เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับมหาวิทยาลัยมากกว่าที่จะ
ต้องการผู้มีชื่อเสียงหรือเป็นที่รู้จัก
- มี ฐ านข้ อ มู ล ผู ้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ด ้ า นต่ า งๆ เพื่ อ วิ เ คราะห์ ใ น
กระบวนการสรรหา
- ใช้ระบบการเสนอชื่อผ่านประชาคมต่างๆ ทั้งภายในและ
ภายนอก เพื่อเปิดกว้างไม่จ�ำกัดในวงแคบเหมือนที่ผ่านมา
- ควรมี ก ารศึ ก ษาวิ จั ย และหาข้ อ มู ล เพื่ อ ให้ ไ ด้ แ นวทาง
การสรรหานายกฯ และกรรมการสภาฯ ที่มีประสิทธิภาพ
และเหมาะสมกับบริบทมหาวิทยาลัยของไทยซึ่งแตกต่าง
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กับต่างประเทศ ทั้งหน่วยงานผู้ด�ำเนินการ ระบบ และวิธี
การด�ำเนินการที่เหมาะสม
อย่างไรก็ดี ประเด็นทีค่ วรค�ำนึงก็คอื การสรรหาบุคคลใดก็ตาม บุคคล
นั้นๆ ต้องไม่มีประโยชน์ทับซ้อนใดๆ กับต�ำแหน่งและบทบาทหน้าที่ที่ได้รับ

• สภามหาวิทยาลัย – เตรียมตัวสู่ AEC 2015
สถานภาพ :- สภามหาวิทยาลัยจะต้องมีความตระหนักต่อบทบาทและหน้าที่
ความรับผิดชอบในการผลิตและเตรียมความพร้อมความสามารถบัณฑิตให้
ก้าวไปสู่สังคมระดับประเทศและประชาคมอาเซียน กอปรกับมีฐานะเป็น
ผู้อนุมัติปริญญาบัตรและหลักสูตร ต้องเล็งเห็นได้ว่าหลักสูตรต่างๆ เหล่านั้น
จะสามารถท�ำให้บณ
ั ฑิตประกอบอาชีพได้ในประชาคมอาเซียน และอยูภ่ ายใต้
ความแตกต่าง มีความเป็นผู้น�ำอย่างมีคุณภาพ ดังนั้น คนรุ่นใหม่ที่จะต้อง
เร่งสร้างขึน้ มา จะต้องมีคณ
ุ ภาพและศักยภาพหลายด้าน ทัง้ ทางด้านภาษา ไอที
และทักษะการสื่อสาร
ประเด็นปัญหา :- ก่อนหน้านี้สังคมไทยไม่สนใจเรื่องอาเซียน ไม่สนใจที่จะเรียนรู้
เพื่อนบ้านเท่าที่ควร ดูได้จากเมื่อมีโอกาสก็ไม่ใช้โอกาสนั้นเรียน
ภาษาของประเทศในกลุ่มอาเซียน
- เมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่มอาเซียน พบว่า คนไทย
ไม่คอ่ ยได้เข้าไปท�ำงานในองค์กรระหว่างประเทศทีต่ งั้ อยูใ่ นกลุม่
ประเทศอาเซียนทัง้ 10 ประเทศ ชีใ้ ห้เห็นว่า สถาบันการศึกษาไทย
ไม่ได้ผลิตบัณฑิตเพือ่ ให้พร้อมทีจ่ ะท�ำงานภายใต้วฒ
ั นธรรมและ
สังคมที่แตกต่างกัน
8
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- ปัจจุบนั พบว่า บัณฑิตไทยขาดทัง้ คุณภาพและความสามารถ ดูได้
จากข้อมูลเชิงลึกของผูป้ ระกอบการหรือภาคอุตสาหกรรมซึง่ เป็น
ผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต จะรับบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยทีร่ ะบุเฉพาะและรับรู้
กันวงในเท่านัน้ เพราะมีประสบการณ์จากบัณฑิตทีไ่ ม่ได้คณ
ุ ภาพ
จึงขึ้นบัญชีด�ำมหาวิทยาลัยนั้นๆ ไว้
แนวทางและข้อเสนอแนะ :- มีข้อเสนอแนะและแนวทางในการป้องกัน
ปัญหาข้างต้นก็คือ
1. การให้ความส�ำคัญต่อการปรับหลักสูตรเพื่อเตรียมพร้อมรับมือ
กับทิศทางในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นประเด็นสัดส่วนตรงข้ามกัน
ระหว่างตัวป้อนเข้ามหาวิทยาลัยคือ จ�ำนวนนักศึกษาเข้าเรียน
น้อยลง ในขณะที่มีการเปิดหลักสูตรการเรียนการสอนมากขึ้น
ประเด็นการก้าวเข้าสูป่ ระชาคมอาเซียน ประเด็นความก้าวหน้า
ทางเทคโนโลยี และประเด็นความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ
และสังคม พลังงานและสิ่งแวดล้อม
2. เน้นนโยบายที่มีเป้าหมายสร้าง “คุณภาพ” ต่อกระบวนการ
พั ฒ นาคนในระบบการศึ ก ษาอย่ า งครบวงจรและท� ำ ได้ จ ริ ง
ทั้ ง ต่ อ บุ ค ลากรและบั ณ ฑิ ต เพื่ อ ให้ ส ามารถท� ำ งานภายใต้
สัง คมใหม่ ที่มีค วามแตกต่างทางด้ านวั ฒนธรรม สัง คมและ
ภาษา รวมทั้งต้องสามารถเป็นผู้น�ำได้ (Leadership) เมื่อ
เกิดสถานการณ์ วิกฤติหรือมีปัญหา ต้องพร้อมและสามารถ
แสดงทักษะ ความเห็นในการแก้ปัญหาเหล่านั้นได้ชัดเจน และ
นี่คือ “คุณภาพ” ของบุคลากรและบัณฑิตที่ควรจะเป็นภายใต้
ทิศทางและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
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• สภามหาวิทยาลัย –
ผู้กำ�กับการจัดการด้านการเงินและทรัพย์สิน
สถานภาพ :- การก�ำกับดูแลแผนงาน การด�ำเนินงาน งบประมาณ การเงิน
เป็นหนึง่ ในหน้าทีห่ ลักของสภามหาวิทยาลัยทีจ่ ะต้องมีกรอบในการก�ำกับดูแล
ภาพรวมหลักๆ ในรายละเอียดดังนี้
• งบประมาณ ที่ตั้งไว้ตามเป้าหมายส�ำคัญและมีความเป็นไปได้
หรือไม่ และงบประมาณทีต่ งั้ ไว้สอดคล้องกับเป้าหมายและเป็นไป
ตามกลยุทธ์ที่ผลักดันหรือไม่
• การลงทุน สภามหาวิทยาลัยจะต้องมีกรอบและวางกติกาไว้
เพื่อเป็นการขยายโอกาสการลงทุนให้กับมหาวิทยาลัย
• การจัดการทรัพย์สิน ต้องมีการก�ำกับกติกาไว้ การตกลงค่าเช่า
ต่างๆ ต้องมีคณะกรรมการพิจารณารายได้ของมหาวิทยาลัยเข้า
มาดูแลว่าเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงหรือไม่
• การรายงานการเงินในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นรายงานงบฯ
การเงิน ฐานะการลงทุน การใช้จ่ายเงินงบฯ ต้องเปรียบเทียบ
กับที่ได้ตั้งงบฯ ไว้ และที่ใช้งบฯ ไปนั้นสามารถบรรลุเป้าหมาย
ส�ำคัญๆ ที่มหาวิทยาลัยตั้งไว้หรือไม่ อย่างไร
อย่างไรก็ดี พึงเข้าใจว่า งบฯ มีส่วนส�ำคัญในการที่จะบอกทิศทางได้
ว่า ในปีหนึง่ ๆ มหาวิทยาลัยจะด�ำเนินการเรือ่ งอะไรบ้าง และบอร์ดบริหารจะ
ต้องมีความพร้อมในการเตรียมข้อมูลต่างๆ และประชุมระดมความคิดเห็น
ตั้งข้อสังเกต ก่อนที่จะเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
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ประเด็นปัญหา :- ในการประชุมพิจารณางบฯ ประเด็นเรื่องการลงทุน มักจะเป็น
ประเด็นที่มีการถกเถียงกันมากเมื่อต้องมีการน�ำเงินสะสมมาใช้
เนื่องมาจากมองทิศทาง (Vision) ไม่ออก ท�ำให้ต้องใช้เวลาใน
การอภิปรายและหาหลักฐานมาอ้างอิง
- การลงทุนทางการศึกษายังไม่ค่อยให้ความส�ำคัญกับคุณภาพ
ทางการศึกษา ทั้งในการให้โอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชน
และการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล กรณีมหาวิทยาลัย
ที่ต้องอาศัยรายได้จากค่าธรรมเนียมและหน่วยกิตการศึกษา
จึงไม่เอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ยกตัวอย่าง ม.ใน
ก�ำกับที่มีค่าตอบแทนผู้บริหารและจ้างผู้สอนในอัตราที่สูงมาก
จึงต้องใช้วิธีการขึ้นค่าธรรมเนียมการศึกษา ซึ่งไม่เอื้อต่อการให้
โอกาสทางการศึกษาต่อเยาวชนของประเทศ หรือในกรณีที่
มหาวิทยาลัยกลัวเงินจะไปลงทุนในส่วนค่าจ้างมากเกินไป จึงใช้
เป็นสัญญาจ้างชั่วคราวภายใต้ระยะเวลาที่ก�ำหนด 2-3 ปี
- กรรมการสภาฯ มักพิจารณาและจัดสรรงบฯ โดยยึดปีที่ผ่านมา
เป็นเกณฑ์ โดยไม่ได้ค�ำนึงถึงประเด็นหรือข้อควรพิจารณาอื่นๆ
เป็นหลักร่วมด้วย
- มหาวิทยาลัยส่วนใหญ่ไม่ทราบต้นทุนการผลิตต่อหน่วยของ
ตัวเอง หรือต่อหน่วยการบริการของตนเอง อีกทัง้ ยังมีระบบบัญชี
ที่ขาดความเป็นมาตรฐานในภาพรวม
- ปั ญ หาความไม่ เ ท่ า เที ย มของระบบการบริ ห ารอุ ด มศึ ก ษา
ไทยที่แตกต่างกันในเรื่องการยกเว้นภาษีเงินบริจาคระหว่าง
มหาวิทยาลัยรัฐและมหาวิทยาลัยเอกชน
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แนวทางและข้อเสนอแนะ :1. การก�ำหนดและวางแผนทิศทางการลงทุนได้ชัดเจนนั้น ต้อง
ด� ำ เนิ น การจั ด เก็ บ สถิ ติ ค ่ า ใช้ จ ่ า ยของมหาวิ ท ยาลั ย ท� ำ เป็ น
Cash Flow ในแต่ละเดือน ซึง่ จะท�ำให้สามารถจัดสรรการลงทุน
ได้ เพราะได้เห็นเงินเหลือยอดสุทธิ การเก็บตัวเลขทางการเงิน
ที่ดีและถูกต้องตามหลักการใช้ระบบของ World Class เพื่อที่
จะก้าวไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นน�ำของโลก (World Class
University ) นัน่ เอง อย่างไรก็ดี มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งก็มคี วาม
แตกต่างกันทั้งภาระ ความจ�ำเป็น และเวลาในแต่ละช่วงด้วย
2. กรรมการสภาฯ ควรมีนโยบายเพื่อสร้างคุณภาพและให้โอกาส
ทางการศึกษาด้วยการก�ำหนดการขึ้นค่าธรรมเนียมการศึกษา
เป็นขั้นบันไดด้วยการก�ำหนดเป็นเปอร์เซนต์ไว้เลยปีละน้อยๆ
ไม่ขึ้นจ�ำนวนมากทีเดียว
3. การจะสร้างประสิทธิภาพเพือ่ ให้การบริหารจัดการทรัพย์สนิ ของ
มหาวิทยาลัยมีความมั่นคง ต้องอาศัย
- ผู ้ ที่ มี ค วามเชี่ ย วชาญทางด้ า นการเงิ น และบั ญ ชี เ ป็ น
องค์ ป ระกอบ ของสภาฯ และคณะกรรมการการเงิ น
และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
- ความสามารถในการตัดสินใจของฝ่ายบริหารที่จะต้องกล้าที่
จะลงทุนและแสดงให้สภาฯ ได้ทราบข้อมูลเพื่อการพัฒนา
ระบบการบริหารการเงิน
- มีการจัดตั้งกองทุน รวมทั้งควรตระหนักถึงการแต่งตั้งและ
ก�ำหนดอ�ำนาจหน้าที่ให้กับคณะกรรมการบริหารทรัพยากร
ทางด้านการเงินของมหาวิทยาลัย
- มหาวิ ท ยาลั ย ต้ อ งสร้ า งบรรยากาศการมี ส ่ ว นร่ ว ม หรื อ
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กิ จ กรรมสร้ า งความตระหนั ก ด้ า นการบริ ห ารทรั พ ย์ สิ น
องค์รวมของมหาวิทยาลัย ส�ำหรับบุคลากรระดับนโยบาย
ฝ่ายบริหาร และภายในทุกภาคส่วน
4. การจัดสรรงบฯ จะมีประโยชน์ตามกรอบที่ตั้งไว้ถูกต้อง เมื่อ
มหาวิทยาลัยมีทิศทางและนโยบายชัดเจนส�ำหรับประเด็นที่
กรรมการสภาฯ ควรพิจารณาก็คือ
- ให้ความสนใจว่า งบฯ มีความสอดคล้องและสะท้อนปรัชญา
หน้าที่ และพ.ร.บ.เฉพาะของมหาวิทยาลัยนัน้ ๆ ไม่ใช่มงุ่ เฉพาะ
ความเป็นสากลเท่านั้น
- มีการเปรียบเทียบผลส�ำเร็จ-ความล้มเหลวจากปีที่ผ่านมา
เพื่อสะท้อนผลการบริหารงานที่ด�ำเนินการไปแล้ว
- กรณีทงี่ บฯ จ�ำกัดต้องให้ความส�ำคัญในประเด็นความเร่งด่วน
และจัดเรียงความจ�ำเป็นก่อน-หลัง
- สิ่งที่ส�ำคัญในการจัดสรรงบฯ ก็คือ การรู้ต้นทุนต่อหน่วย
- กระบวนการเพื่อด�ำเนินการแปรการบริหารจัดการเงินต่างๆ
มาเป็นคุณค่าต่อการพัฒนาการศึกษา เพือ่ ลดปัญหาการต่อสู้
และการแข่งขันทางการเงินในโลกปัจจุบัน

• สภามหาวิทยาลัย – ผู้กำ�กับการบริหารความเสี่ยง
สถานภาพ :- โดยภาพรวม พึงสังเกตได้วา่ กรรมการสภาฯ ต้องการองค์ความรู้
เกีย่ วกับเรือ่ งความเสีย่ งเพือ่ การก�ำกับดูแลมหาวิทยาลัยในเนือ้ หาทีจ่ บั ต้องได้
จากประสบการณ์ตรงเพือ่ มาแลกเปลีย่ นความคิดเห็นซึง่ กันและกัน เพือ่ สร้าง
ความเข้มแข็งให้สภาฯ สามารถบริหารความเสี่ยงได้บรรลุเป้าหมาย
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ประเด็นปัญหา :- กรรมการสภาฯ ส่วนใหญ่ขาดความเข้าใจว่าเรื่องใดบ้างที่
จะเป็นประเด็นความเสีย่ ง และความเสีย่ งประเภทใดทีค่ วรจะให้ความส�ำคัญ
เป็นพิเศษในฐานะการท�ำหน้าที่ของกรรมการสภาฯ
นอกจากนี้ ยังมีประเด็นเกี่ยวกับการสื่อสาร (Communication)
ข้อมูลส�ำคัญๆ และมีความจ�ำเป็นที่กรรมการสภาฯ สมควรรู้กลับไม่ค่อย
ได้รับรู้ สภาฯ ยังขาดกระบวนการพิจารณาเรื่องต่างๆ ร่วมกับฝ่ายบริหาร
มี เวลาน้ อ ยในการพิ จ ารณาเรื่ อ งส� ำ คั ญ ๆ อี ก ทั้ ง ยั ง ขาดการติ ด ตามจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ จะต้องมีหน้าทีใ่ นการตรวจสอบเรือ่ งการควบคุม
ภายใน และเรื่องการบริหารความเสี่ยงที่ไม่เป็นไปตามแผนหรือเป้าหมาย
โดยจะต้องรายงานเรื่องต่างๆ เหล่านี้ต่อสภาฯ แต่ในความเป็นจริงแล้ว
เกิดความบกพร่องในการติดตามเรื่องต่างๆ เหล่านี้
แนวทางและข้อเสนอแนะ :1. บทบาทหน้าทีข่ องกรรมการสภาฯ คือ เมือ่ เกิดปัญหาทีจ่ ะน�ำไปสู่
ความเสีย่ งในประเด็นต่างๆ ต้องให้นโยบายเพือ่ แก้ไขปัญหาเหล่า
นั้น พร้อมติดตามผลการด�ำเนินการต่างๆ ว่าเป็นไปตามที่ได้ให้
แนวทางหรือไม่ เกิดอุปสรรคข้อขัดข้องประการใด ซึ่งประเด็น
ดังกล่าวนี้ จะระบุไว้ในวาระ 3 เรือ่ งสืบเนือ่ ง ของการประชุมสภาฯ
ถือว่าเป็นวาระที่มีความส�ำคัญที่กรรมการสภาฯ จะต้องใส่ใจ
ดั ง นั้ น เรื่ อ งใดที่ ก รรมการสภาฯ มี ม ติ ต ้ อ งกลั บ มารายงาน
กรรมการสภาฯ ว่าได้ด�ำเนินการไปแล้วหรือไม่ ถือว่าเรื่องใดที่
มีมติแล้วต้องมีการติดตามผล โดยสรุปคือ 1) สภาฯ ต้องสร้าง
ระบบการติดตามการท�ำงานและมอบหมายผู้รับผิดชอบชัดเจน
2) ก�ำหนดวันและระยะเวลาด�ำเนินการให้แล้วเสร็จงาน พร้อม
เงื่อนไขที่ชัดเจนก�ำกับไว้ 3) มีการจัดท�ำรายการความเสี่ยงที่
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รวบรวมจากมหาวิทยาลัยหรือกรณีศึกษาต่างๆ เป็นฐานข้อมูล
2. สภามหาวิทยาลัยต้องให้ความส�ำคัญกับองค์ความรู้ต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับบทบาทและหน้าที่ของกรรมการสภาฯ ด้วยการ
สร้างวัฒนธรรมและบรรยากาศเพือ่ แบ่งปันเรียนรูแ้ ละเติมเต็มใน
รูปแบบต่างๆ ต่อผู้เกี่ยวข้องทั้งการฝึกอบรม การสื่อสารภายใน
และภายนอกองค์กร

• สภามหาวิทยาลัย – ผู้กำ�กับการบริหารงานบุคคล
สถานภาพ :- ในภาพรวมปรากฏว่า มหาวิทยาลัยในก�ำกับจะมีทิศทางและ
แนวโน้มความเคลื่อนไหวที่เห็นความส�ำคัญและมีการปรับเปลี่ยนในเรื่อง
การบริหารงานบุคคลเพราะเป็นประเด็นทีผ่ กู โยงอยูก่ บั พ.ร.บ. และข้อบังคับ
เฉพาะของแต่ละมหาวิทยาลัย ทั้งมหาวิทยาลัยในก�ำกับไม่ว่าในลักษณะ
ตั้งแต่เริ่มต้น หรือมหาวิทยาลัยในก�ำกับที่เปลี่ยนมาจากส่วนราชการ ส่วน
มหาวิทยาลัยที่เป็นส่วนราชการยังคงถือยึดระเบียบข้อบังคับส่วนราชการ
เหมือนเดิม ปัจจุบนั มหาวิทยาลัยในก�ำกับเริม่ น�ำรูปแบบการบริหารงานบุคคล
ด้วยระบบ HRD เข้ามาเพือ่ ให้เกิดประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสถานการณ์
ประเด็นปัญหา :- มหาวิทยาลัยในก�ำกับของรัฐทีม่ าจากการเปลีย่ นสภาพจะ
มีปัญหาค่อนข้างมากกว่ามหาวิทยาลัยในก�ำกับของรัฐตั้งแต่เริ่มต้น เพราะมี
บุคลากรหลากหลายประเภท เช่น ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยทีบ่ รรจุใหม่
พนักงานมหาวิทยาลัยที่เปลี่ยนสภาพจากข้าราชการ หรือพนักงานราชการ
เป็นต้น ท�ำให้การบริหารงานบุคคลมีความยากและซับซ้อน นับตั้งแต่
ความรู ้ สึ ก เรื่ อ งความไม่ เ ท่ า เที ย มกั น ของบุ ค ลากรเกี่ ย วกั บ ค่ า ตอบแทน
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สวัสดิการ การประเมินผลการปฏิบตั งิ าน ปัญหาการปรับเปลีย่ นแนวคิดและ
การสร้างความเข้าใจกับบุคลากรทั้งหมด ปัญหาวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดติด
กับระบบราชการ รวมทัง้ ปัญหาการคัดเลือกบุคลากรทีต่ อ้ งมีระบบจูงใจด้วย
เงินเดือน ค่าตอบแทนอื่นๆ เพื่อดึงดูดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถมา
เป็นก�ำลังส�ำคัญ ปัญหาการท�ำงานในลักษณะล้วงลูกของสภามหาวิทยาลัย
หากการแบ่งขอบเขตการด�ำเนินงานไม่ชัดเจน นอกจากนี้ ยังมีปัญหา
สภามหาวิ ท ยาลั ย ไทยขาดองค์ ป ระกอบของกรรมการผู ้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ที่ มี
ความเชี่ยวชาญ “ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล”
แนวทางและข้อเสนอแนะ :1. สภามหาวิทยาลัยต้องมีวิสัยทัศน์ ธรรมาภิบาล มีความเข้าใจ
ในบทบาทของการเป็นพี่เลี้ยงที่ดีในการท�ำหน้าที่ก�ำกับและ
ดูแลนโยบาย โดยก�ำหนดเป็นแนวทางและกลยุทธ์หลักในการ
บริหารงานบุคคลที่ดี เพื่อให้บุคลากรทั้งหมดของมหาวิทยาลัย
มีความพร้อมและเข้าใจในหลักการของการเป็นมหาวิทยาลัย
ในก�ำกับและให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการปรับเปลี่ยนกฎ ระเบียบ
ข้ อ บั ง คั บ ต่ า งๆ โดยผ่ า นกระบวนการหรื อ กิ จ กรรม
เปลี่ ย นแปลงในลั ก ษณะ Paradigm Shift มี ก ารรั บ ฟั ง
ความคิดเห็นและหารือร่วมกัน ตั้งแต่เรื่องโครงสร้างเงินเดือน
ค่ า ตอบแทน สิ ท ธิ ป ระโยชน์ ต ่ า งๆ ระบบการสร้ า งขวั ญ
และแรงจูงใจให้กับบุคลากรเพื่อส่งเสริมและรักษาบุคคลไว้
ระบบประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านเพื่ อ เลื่ อ นขั้ น เงิ น เดื อ น
หรือต่อสัญญาจ้าง วิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภาฯ และการ
สรรหาผู้บริหารทุกระดับที่มีประสิทธิภาพและมีส่วนร่วมของ
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ผู้เกี่ยวข้อง ตลอดจนมีแผนพัฒนาบุคลากรทุกประเภทที่ชัดเจน
2. มีระบบการสร้างสือ่ สารสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสภามหาวิทยาลัย
และฝ่ายบริหารผ่านการประชุมอย่างสม�่ำเสมอและต่อเนื่อง
หลายรูปแบบทั้งในและนอกพิธีการ
3. ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการสภาฯ ต้องมี
องค์ประกอบหลากหลายทัง้ นักการศึกษา นักวิชาการ นักการเงิน
นักธุรกิจ นักการต่างประเทศ นักการธนาคาร นักกฎหมาย
ผู้แทนจากองค์กรวิชาชีพต่างๆ ผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ทีม่ คี วามหลากหลายสอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย โดย
ไม่มนี กั การเมืองเพือ่ ให้มหาวิทยาลัยมีการบริหารอย่างเป็นอิสระ

• สภามหาวิทยาลัย – กำ�หนดเป้าหมาย นโยบาย
และแนวทางพัฒนามหาวิทยาลัย
สถานภาพ :- ในหลักการแล้วสภามหาวิทยาลัยมีบทบาทส�ำคัญในการก�ำหนด
เป้าหมาย นโยบาย และแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยโดยต้องเชื่อมโยงกับ
ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ อัตลักษณ์ และจุดเน้นของมหาวิทยาลัย
ซึ่งต้องสอดคล้องกับแนวคิดหลักการอุดมศึกษาและยุทธศาสตร์ด้านต่างๆ
ระดั บ ชาติ ทิ ศ ทางการพั ฒ นาประเทศตามแผนพั ฒ นาฯ และกระแสที่
เปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์โลกในช่วงเวลานั้นๆ ดังนั้น การคงไว้ที่ปรัชญา
และปณิธานของมหาวิทยาลัย ถึงแม้ว่าจะมีการเปลี่ยนผู้บริหารหลายวาระ
ก็ตาม ถือเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบประการส�ำคัญของสภามหาวิทยาลัย
โดยตรง
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ประเด็นปัญหา :1. ปัจจุบันพบว่า การจัดท�ำแผนกลยุทธ์ในมหาวิทยาลัยต่างๆ
จะปรากฏ เสมอว่า แผนกลยุทธ์ไม่ได้จัดท�ำด้วยกระบวนการที่
ถูกต้องเหมาะสม และมักถูกใช้เป็นเครือ่ งมือของอธิการบดีเพือ่ ท�ำ
ในสิง่ ทีต่ นอยากท�ำ และไม่ทำ� ในสิง่ ทีต่ นไม่อยากท�ำ ปรับเปลีย่ น
หรือจัดท�ำแผนกลยุทธ์ใหม่โดยไม่มเี หตุผลสมควร เมือ่ ด�ำเนินการ
แล้วเสร็จกลับพบว่าไม่ปฏิบัติหรือด�ำเนินการตามแผนกลยุทธ์
หรื อ ด� ำ เนิ น การเรื่ อ งที่ ไ ม่ ใช่ ภ ารกิ จ หลั ก และจุ ด เน้ น ของ
มหาวิทยาลัย ลอกเลียนแบบการด�ำเนินการของมหาวิทยาลัยอืน่
ยกตัวอย่างโครงการสร้างสนามบินในมหาวิทยาลัยโดยให้เหตุผล
ว่าเป็นการบริการวิชาการ
2. การไม่ชดั เจนเรือ่ งวาระและการด�ำรงต�ำแหน่งคาบเกีย่ วระหว่าง
บทบาทฝ่ายก�ำกับนโยบายและฝ่ายบริหาร อาทิ วาระของ
กรรมการสภาฯ สั้นกว่าวาระของอธิการบดี มีผลต่อการก�ำหนด
นโยบายของ สภาฯ ในขณะเดียวกันอธิการบดีมกั มีบทบาทส�ำคัญ
ในการสรรหากรรมการสภาฯ ทุกประเภท จึงมักมีข้อสงสัยว่า
อธิการบดี ควรมีต�ำแหน่งเป็นกรรมการสภาฯ หรือไม่ ถ้าเป็น
ควรจัดอยู่ในประเภทใด
3. จุดอ่อนในเรื่องการบริหารมหาวิทยาลัย ภายใต้อธิการบดีที่มี
ความเป็นนักวิชาการและไม่มีประสบการณ์ด้านการบริหาร
ขาดการฝึกฝนและเตรียมการส�ำหรับการก้าวเข้าสู่ต�ำแหน่งทาง
ด้านบริหาร
แนวทางและข้อเสนอแนะ :1. สภามหาวิทยาลัยต้องให้ความส�ำคัญในทุกกระบวนการของ
การก�ำหนดนโยบาย เป้าหมาย และแผนกลยุทธ์ โดยเฉพาะ
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กระบวนการติดตามมติของที่ประชุมให้การด�ำเนินการเรื่อง
การก�ำหนดตามแผนของมหาวิทยาลัยเกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อีกทั้งเมื่อมีการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ไป
แล้วระยะหนึ่งต้องได้รับการปรับปรุงเมื่อมีเหตุเปลี่ยนแปลง
ในสภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัย ในการนี้การระดมสมอง
บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยถือเป็นวิธกี ารทีด่ ที สี่ ดุ เพือ่ ให้ได้รบั
การยอมรับจากประชาคมที่เกี่ยวข้อง
2. ควรออกแบบระบบงานของสภามหาวิทยาลัยกับอธิการบดีใหม่
โดยสภาฯ เป็ น ฝ่ า ยก� ำ หนดนโยบายและแผนกลยุ ท ธ์ ข อง
มหาวิทยาลัย รวมทั้งก�ำหนดกรอบเงื่อนไขสรรหาผู้เหมาะสม
มาด�ำรงต�ำแหน่งอธิการบดี โดยท�ำเป็นเงื่อนไข ข้อตกลงใน
สัญญาปฏิบัติหน้าที่ตามวาระ ในส่วนของการด�ำเนินงานของ
ส�ำนักงานสภาฯ ควรแยกจากส�ำนักงานอธิการบดี เนื่องจาก
เป็นหน่วยงานสนับสนุนภารกิจของกรรมการสภาฯ ซึ่งเป็น
ฝ่ายก�ำกับดูแลมหาวิทยาลัย แต่จะต้องมีการประสานงานกัน
ตามบทบาทหน้าที่ เพื่อเป็นการสร้างวัฒนธรรมองค์กรของ
การแบ่งหน้าที่กันอย่างชัดเจน
3. สภามหาวิทยาลัยและทีมบริหารมหาวิทยาลัย ควรประกอบด้วย
บุคคลที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญหลากหลาย เช่น ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านการตลาดในเชิงสังคม นักการเงินการบัญชี นักบริหารบุคคล
นักกฎหมาย จะท�ำให้การจัดหาหรือจัดสรรทรัพยากร การก�ำหนด
กลยุทธ์ทำ� ได้ดี รวมทัง้ กรรมการสภาฯ ทีเ่ ป็นคนในพืน้ ทีน่ นั้ ซึง่ จะ
มีมมุ มองจากความเป็นจริง เพือ่ เป็นการถ่วงดุลและใช้ประโยชน์
สูงสุดจากความรู้ความสามารถที่แตกต่างกันของคณะท�ำงาน
ในขณะเดี ย วกั น สภามหาวิ ท ยาลั ย ต้ อ งก� ำ กั บ บริ ห ารงานใน
รูปแบบที่แตกต่างกันด้วย
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• สภามหาวิทยาลัย –
ผู้กำ�กับคุณภาพวิชาการ / หลักสูตรการศึกษา
สถานภาพ :- การจัดการศึกษา หมายถึง งานวิชาการของมหาวิทยาลัย
ทั้งหมด ครอบคลุมการบริหารบุคลากรทรัพยากรต่างๆ ของมหาวิทยาลัย
(ไม่ใช่เพียงการอนุมัติหลักสูตรเพียงอย่างเดียว) เป็นกิจกรรมที่ต้องเกี่ยวข้อง
กับหลักสูตร ผู้ส�ำเร็จการศึกษา การตรวจสอบและการประเมินผลผลิตของ
หลักสูตรที่แสดงถึงผลส�ำเร็จของมหาวิทยาลัย เพื่อระบุผลลัพธ์การบริหาร
จัดการและผลส�ำเร็จของนโยบายทางวิชาการของสภามหาวิทยาลัย ในเรื่อง
การอนุมัติหลักสูตร ปัจจุบันมหาวิทยาลัยแต่ละแห่งก�ำหนดแนวทางในการ
ด�ำเนินการแตกต่างกัน บางแห่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการด�ำเนินการ
บางแห่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาหลักสูตรโดยมีองค์ประกอบเป็น
บุ ค คลภายนอกท� ำ หน้ า ที่ ก ลั่ น กรองหลั ก สู ต รและน� ำ เสนอบทวิ เ คราะห์
เสนอต่อสภาฯ พิจารณาอนุมัติตามระเบียบที่มหาวิทยาลัยก�ำหนด
ประเด็นปัญหา :1. การดู แ ลคุ ณ ภาพงานวิ ช าการเป็ น หนึ่ ง ในภาระหน้ า ที่ ข อง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยที่พบว่า ส่วนใหญ่สภาฯ ไม่ค่อยได้
ดูแลท�ำให้คุณภาพงานวิชาการมีปัญหา
2. ปัญหามาตรฐาน มคอ. (TQF) ซึ่งเป็นการประกันคุณภาพระดับ
หลักสูตรการเรียนการสอนไม่สอดคล้องกับสถาบันอุดมศึกษา
รวมทัง้ ไม่มคี วามเข้าใจในหลักการของ มคอ. ท�ำให้มหาวิทยาลัย
คิดว่าเป็นแค่แบบฟอร์มเท่านั้น จึงมีปัญหาในลักษณะการน�ำไป
สู่การปฏิบัติ
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แนวทางและข้อเสนอแนะ :1. สภาฯ ต้องค�ำนึงถึงความเชื่อมโยงการเปิดหลักสูตรที่สะท้อน
ถึงผลผลิตที่มีคุณลักษณะเฉพาะของมหาวิทยาลัยแต่ละแห่ง
ประกอบกับสถานการณ์การแข่งขันด้านคุณภาพการจัดการ
ศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา ดังนั้น มหาวิทยาลัยแต่ละแห่ง
ควรมีการศึกษาความคุ้มค่าในการลงทุนเปิดหลักสูตรต่างๆ
ตลอดจนการเชื่อมโยงมาตรฐานของสภาวิชาชีพที่มีต่อคุณภาพ
ของหลักสูตรการเรียนการสอนเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน
และยังเป็นการสร้างความเข้มแข็งของระบบการจัดการคุณภาพ
ของการบริหารหลักสูตรในสถาบันอุดมศึกษาไทย ให้พร้อมรับต่อ
การเข้ า สู ่ ป ระชาคมอาเซี ย น ปี 2015 เพื่ อ สร้ า งศั ก ยภาพ
การเปิดเสรีการศึกษาให้กับประเทศด้วย โดย
- ระดมสมองสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาในกลุ ่ ม ประเทศอาเซี ย น
เพื่อร่วมก�ำหนดตัวชี้วัดส�ำหรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
การจัดศึกษาระดับอุดมศึกษา และควรมีการศึกษาเชิงลึก
เกี่ ย วกั บ บริ บ ทและสถานการณ์ ป ั จ จุ บั น ของประเทศ
กลุ่มอาเซียนเพื่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้มี
ความสอดคล้องโดยเฉพาะการใช้ภาษาในการเรียนการสอน
และการสื่อสารที่หลากหลาย
- เปิดหลักสูตรนานาชาติ ทีไ่ ม่ควรปรับเปลีย่ นการเรียนการสอน
ทั้งหมดให้มุ่งตอบสนองนโยบายการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
เท่านั้น แต่ต้องคงการเรียนการสอนที่เป็นอัตลักษณ์ของ
สถาบันการศึกษานั้นๆ ไว้และยึดพันธกิจการจัดหลักสูตร
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนในประเทศเป็นส�ำคัญ ตลอดจน
พิจารณาทบทวนเวลาเปิด-ปิดภาคเรียน การถ่ายโอนหน่วยกิต
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และใช้เวลาในการเตรียมความพร้อมของอุดมศึกษา
2. สภาฯ ควรให้ความส�ำคัญกับมาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
หลักสูตร เช่น มาตรฐานที่ สกอ. ก�ำหนด มาตรฐานวิชาชีพ
เป็นต้น เพื่อเป็นหลักการเบื้องต้นในการอนุมัติหลักสูตรตาม
มาตรฐานวิชาการ และด�ำเนินการควบคู่กับการเสนอหลักสูตร
ไปยังสภาวิชาชีพเพื่อพิจารณาความเหมาะสมไปพร้อมกัน
3. ควรเปิดโอกาสให้สถาบันอุดมศึกษาที่มีบริบทแตกต่างกันมี
โอกาสสร้างบัณฑิตที่คุณลักษณะแตกต่างกันเพื่อตอบสนอง
ความต้องการของสังคมที่มีความหลากหลาย

• กรรมการสภามหาวิทยาลัย – บทบาทหน้าที่
สถานภาพ :- สภามหาวิทยาลัยถือเป็นกลไกก�ำกับดูแลเพื่อธ�ำรงความ
เป็นอิสระของมหาวิทยาลัยที่ต้องยึดหลักเกณฑ์ต่างๆ ตาม พ.ร.บ. ของ
มหาวิทยาลัยก�ำหนดไว้ ผ่านระบบการบริหารจัดการข้อมูลที่มีความโปร่งใส
และตรวจสอบได้ หากด�ำเนินการไม่มีประสิทธิภาพจะมีองค์กรควบคุม
คุณภาพการจัดการศึกษาภายนอกเข้ามาควบคุม เป้าหมายส�ำคัญของการ
จัดการและก�ำกับดูแลมหาวิทยาลัยก็คือ ไม่มุ่งหวังผลก�ำไร ต้องค�ำนึงถึง
ผลกระทบต่อสังคม สร้างความสัมพันธ์ระหว่างสภามหาวิทยาลัย ฝ่ายบริหาร
และฝ่ายด�ำเนินการ เพือ่ สนับสนุนการด�ำเนินงานของฝ่ายบริหารให้คล่องตัว
ยืดหยุน่ มีอสิ ระ และริเริม่ สร้างสรรค์โดยการก�ำหนดข้อปฏิบตั แิ ละข้อห้ามใน
การด�ำเนินการต่างๆ ภายในสถาบัน
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ประเด็นปัญหา :1. กรณีบทบาททีข่ ดั แย้งของกรรมการสภาฯ ทีเ่ กีย่ วกับผลประโยชน์
ทับซ้อน มีปัญหาการเล่นพรรคเล่นพวก ความคาดหวัง และ
อคติต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการแทรกแซงทางการเมือง
2. สภาฯ ไม่สามารถด�ำเนินการได้ตามแนวคิดหรือหลักการต่างๆ
ตามทีม่ หาวิทยาลัยก�ำหนดไว้ รวมทัง้ กรรมการสภาฯ ไม่สามารถ
ท�ำหน้าที่ก�ำกับดูแลได้ตามบทบาท
3. มหาวิทยาลัยไม่ค่อยมีความเข้าใจว่า กระบวนการปฏิรูปสภาฯ
จะต้องเริ่มด�ำเนินการเมื่อไหร่ และต้องค�ำนึงถึงประเด็นใด หรือ
ใครจะเป็นผู้ริเริ่มด�ำเนินการ
แนวทางและข้อเสนอแนะ :1. ควรมีการจัดท�ำกติกา ข้อตกลงหรือธรรมนูญในการท�ำหน้าที่
ก�ำกับดูแลอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร เรียกว่า “ข้อตกลงใน
การท�ำหน้าทีก่ รรมการสภาฯ” เพือ่ ระบุบทบาทหน้าทีก่ รรมการ
สภาฯ ให้อ่านทุกคนพร้อมลงลายมือชื่อก�ำกับไว้เป็นเครื่อง
เตือนใจและแสดงให้เห็นความโปร่งใส นอกจากนี้ กรรมการสภาฯ
ควรมีวุฒิภาวะเป็นกลาง มีการวางตัวต่อสถานการณ์ต่างๆ
เพื่อให้เท่าทันกับปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น ค�ำนึงถึงผลประโยชน์
และภารกิจส่วนรวมเป็นหลัก ต้องแสดงให้เห็นเจตนารมณ์
ความโปร่งใส
2. มติหรือรายงานการประชุมต้องมีการเปิดเผยและสื่อสารต่อ
ประชาคมทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยให้สามารถรับรู้
และเข้าถึงได้ เพื่อแสดงให้เห็นถึงความโปร่งใส เกิดความเข้าใจ
และรับรู้ต่อคุณค่าในประเด็นนั้นๆ ซึ่งการเปิดเผย “มติสภาฯ”
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ถือเป็นเรือ่ งใหม่สำ� หรับมหาวิทยาลัยไทย อาจเป็นเรือ่ งยากทีจ่ ะ
เปลีย่ นจากจารีตเดิมๆ อย่างไรก็ดี มหาวิทยาลัยควรได้ดำ� เนินการ
พัฒนาหลักปฏิบัติหรือขั้นตอนต่างๆ ให้เหมาะสมกับบริบท
มหาวิทยาลัยตนเอง แต่จะต้องมีความเข้าใจในแนวคิดหลักและ
ศึกษาหาความรู้โดยแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากประสบการณ์หรือ
ข้อมูลระหว่างมหาวิทยาลัยเพื่อปรับใช้ให้เข้ากับมหาวิทยาลัย
ตนเอง และควรมีกระบวนการให้เกิดการยอมรับในแนวคิดและ
น�ำไปด�ำเนินการจากผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้องทุกคนในมหาวิทยาลัยนัน้ ๆ
ซึ่งจะแตกต่างจากการให้หน่วยงาน สกอ.เป็นผู้ก�ำหนดระเบียบ
ข้อบังคับ เพือ่ ให้ทกุ มหาวิทยาลัยท�ำตามเป็น Blue Print เดียวกัน
นัน้ จะไม่กอ่ ให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ กลับเป็นการสร้างข้อจ�ำกัด
ที่ท�ำให้มหาวิทยาลัยขยับได้ล�ำบาก หรือไม่ปฏิบัติตามเลย
ในขณะเดียวกัน กรรมการสภาฯ แต่ละท่านควรมีบทบาท
ในการน�ำเสนอวาระเชิงนโยบายใหญ่เข้ามาในที่ประชุมด้วย
ตนเองด้วย แต่ควรเป็นวาระทีถ่ กู ต้องและเหมาะสม เพือ่ ป้องกัน
การเป็นผู้ถูกกระท�ำในกรณีที่จะต้องพิจารณาวาระการประชุม
ที่ก�ำหนดมาจากเลขาฯ หรืออธิการบดี และระหว่างที่ด�ำรง
ต�ำแหน่งควรได้หนุนเสริมและสร้างความพร้อมให้คนรุ่นใหม่ๆ
ได้เรียนรู้และเข้ามารับหน้าที่ในการสานต่อการท�ำงานเพื่อให้
องค์กรได้เคลื่อนต่อไป
3. สภาฯ ต้องมีบทบาทในการสร้างจิตวิทยาองค์กร วัฒนธรรม
องค์กรที่ดีและมีคุณค่าให้เกิดขึ้น ค�ำนึงอยู่เสมอว่า “ก�ำลังอยู่
ระหว่างการเดินทางไปสูก่ ารพัฒนาทัง้ สิน้ ” จึงต้องท�ำความเข้าใจ
ความต้องการของมหาวิทยาลัย รูล้ กั ษณะเฉพาะของตนเอง และ
เรียนรู้ที่จะค้นหาเส้นทางที่ดี ถูกต้อง และเหมาะสม
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4. สัญญาณทีจ่ ะแสดงให้เห็นว่า สมควรปฏิรปู สภาฯ ได้แล้วนัน้ ก็คอื
ปัญหาที่เกิดขึ้นเมื่อมีการประชุมสภาฯ ในแต่ละครั้ง เป็นต้นว่า
- การประชุมสภาฯ แต่ละครัง้ ได้คาดหวังเรือ่ งอะไร และเป็นไป
ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่
- การบริหารจัดการของเลขานุการสภาฯ อาทิ การจัดล�ำดับ
ความส�ำคัญวาระการประชุมและเนือ้ หาการประชุมว่ามุง่ ด้าน
การพัฒนามากกว่าเนื้อหางานประจ�ำ
- การแบ่งพรรคพวกเป็นฝ่ายต่างๆ
ดังนัน้ จึงควรสร้างบรรยากาศส�ำหรับการประชุมสภาฯ ด้วยการน�ำ
หลักการแบบ Generative Mode มาใช้เพือ่ ให้เกิดการเอาจริงในการประชุม
กระตุ้นให้ที่ประชุมเกิดความคิดสร้างสรรค์ คิดได้นอกกรอบ ควรใช้รูปแบบ
การประชุมในลักษณะ Retreat ส�ำหรับกระบวนการปฏิรูปสภาฯ ต้อง
ด�ำเนินการตามลักษณะจ�ำเพาะของแต่ละมหาวิทยาลัยที่มีบริบทแตกต่าง
กัน และต้องลงมือท�ำงานในภาคปฏิบัติเพื่อเรียนรู้ แก้ไข และปรับเพื่อไปสู่
การพัฒนาการปฏิรูปสภาฯ ที่เป็นแนวทางของตนเอง ต้องค้นหาเทคนิคของ
ตัวเองให้พบ

• กรรมการสภามหาวิทยาลัย – ประสิทธิภาพการทำ�งาน
สถานภาพ :- กรรมการสภาฯ ในฐานะองค์คณะบุคคลทีก่ ำ� กับดูแลการบริหาร
สถาบันอุดมศึกษา ต้องท�ำหน้าที่ตามความคาดหวังขององค์กรและสังคม
เพือ่ ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ (Effectiveness) ของการจัดการศึกษา โดยพิจารณาจาก
ผลผลิต (Output) ของสถาบันอุดมศึกษาและผลลัพธ์ (Outcome) ทีเ่ กิดขึน้
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กับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยเป็นส�ำคัญ
ตลอดจนตระหนักถึงผลกระทบ (Impact) ของการท�ำหน้าที่นั้นต่อสังคม
ประเทศ
ประเด็นปัญหา :1. ข้ อ มู ล ส� ำ คั ญ ของสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาไม่ ไ ด้ น� ำ เสนอให้ เ กิ ด
การรั บ รู ้ ต ่ อ สาธารณะ และไม่ มี ห น่ ว ยงานรั บ ผิ ด ชอบหลั ก
ในขณะเดี ย วกั น ระบบการประเมิ น ในประเทศไทยและ
ความเหมาะสมของผู ้ เชี่ ย วชาญในการประเมิ น ยั ง ถื อ ว่ า
ด้อยประสิทธิภาพ
2. การสรรหาและแต่ ง ตั้ ง ทั้ ง ในส่ ว นของกรรมการสภาฯ
และผู ้ บ ริ ห ารระดั บ ต่ า งๆ ของสถาบั น อุ ด มศึ ก ษามี ป ั ญ หา
กรรมการสภาฯ อาจเป็นกลุ่มบุคคลเดียวกับฝ่ายก�ำกับหรือฝ่าย
บริหารฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด ส่งผลให้ไม่มีความเป็นสภาฯ ที่แท้จริง
3. สถาบันอุดมศึกษายังขาดความตระหนักในประเด็นการปรับตัว
และสร้างความพร้อมของสถาบันอุดมศึกษาเพือ่ เข้าสูป่ ระชาคม
อาเซียน ยังไม่มีท่าทีต่อการก�ำหนดบทบาทตนเองให้ชัดเจน
4. ปัญหาของสภามหาวิทยาลัยทั้งโครงสร้าง นับตั้งแต่การประชุม
สภาฯ ขาดประสิทธิภาพ การตัดสินใจแบบก�ำกวมของสภาฯ มี
ผลประโยชน์ทับซ้อน และองค์ประกอบของสภาฯ ยังขาดกลุ่ม
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรงคือ นักศึกษา
แนวทางและข้อเสนอแนะ :1. ควรมีหน่วยงานหลักด�ำเนินการศึกษาเพือ่ จัดอันดับมหาวิทยาลัย
ในลักษณะหน่วยงานกลางทางวิชาการท�ำหน้าทีเ่ ป็นกลไกในการ
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รวบรวมและวิเคราะห์ขอ้ มูลทางอุดมศึกษาเพือ่ น�ำเสนอต่อสังคม
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
2. การให้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ “กระบวนการ” และที่ ม าของ
คณะกรรมการสภาฯ ไม่ว่าจะเป็นกระบวนการสรรหาหรือการ
คัดเลือกผู้บริหารมหาวิทยาลัย ควรให้ความส�ำคัญกับช่วงการ
Q&A มากกว่าช่วง Presentation เพราะช่วง Q&A เป็นช่วงที่
แสดงถึ ง ตั ว ตนและวิ สั ย ทั ศ น์ ค วามคิ ด อ่ า นของบุ ค คลนั้ น ๆ
อย่างแท้จริงมากกว่า
3. สภามหาวิทยาลัยต้องตระหนักถึงแนวทางใหม่ในการแลกเปลีย่ น
เรียนรู้ส�ำหรับการร่วมก�ำหนดแนวทางการผลิตบัณฑิตที่ตรงกับ
ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต ตลอดจนสร้างความร่วมมือ
ระหว่างสถาบันอุดมศึกษาในภูมิภาคเดียวกันหรือมีจุดเน้นใน
การผลิตบัณฑิตในอุดมคติในทิศทางเดียวกัน ซึ่งจะต้องอาศัย
วิสัยทัศน์และความรับผิดชอบทั้งของสภาฯ และอธิการบดีที่
จะส่งผลให้เกิดการขับเคลื่อนในทิศทางที่เหมาะสม และเห็น
ความส�ำคัญของ “กระบวนการ” ในการผลิตบัณฑิตมากกว่าให้
ความส�ำคัญเฉพาะปัจจัยน�ำเข้าและผลผลิตเท่านั้น
4. ควรมีการรวบรวมข้อมูลและมีการน�ำเสนอเทคนิคและวิธีการ
ในการจั ด การกั บ ปั ญ หาที่ พ บเป็ น ประจ� ำ ในการท� ำ งานของ
กรรมการสภาฯ เช่น การแก้ไขความเกรงใจ วิธีการจัดการกับ
คนที่มี Conflict of Interest หรือเทคนิคการเจรจาต่อรอง
เป็นต้น ซึ่งข้อเสนอเหล่านี้จะช่วยให้กรรมการสภาฯ ได้ทราบ
แนวทางการใช้เทคนิคต่างๆ เหล่านี้เพื่อท�ำให้งานของสภาฯ มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
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• กรรมการสภามหาวิทยาลัย – กฎหมายและวิธีปฏิบัติ
สถานภาพ :- หลักกฎหมายและแนวปฏิบัติที่ถูกต้องเป็นเรื่องส�ำคัญที่
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
ส่วนที่ 2 กฎหมายอืน่ ได้แก่ พ.ร.บ. วิธปี ฏิบตั ริ าชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ พ.ศ. 2540 เป็นต้น และการใช้กฎหมายมีความเสี่ยง ดังนั้น
สภาสถาบันอุดมศึกษาซึง่ เป็นองค์คณะบุคคลจึงควรทราบประเด็นต่างๆ นีไ้ ว้
ประเด็นปัญหา :- กรรมการสภาฯ ส่วนใหญ่ และบุคลากรของมหาวิทยาลัย
ยังไม่มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องหลักกฎหมายและแนวทางการปฏิบัติที่
ถูกต้องเมื่อเกิดกรณีที่เกี่ยวข้องในประเด็นกฎหมาย รวมทั้งไม่ค่อยทราบ
ข้อมูลและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นหากมีด�ำเนินการหรือตัดสินใจผิดพลาด
ส�ำหรับประเด็นที่กรรมการสภาฯ ข้อหารือระหว่างการอบรมมีตั้งแต่
- มติของที่ประชุมสภาฯ มีผลเมื่อใด
- เมื่อมีมติสภาฯ ก�ำหนดข้อบังคับต่างๆ เมื่อใช้ไปแล้ว ไม่สามารถ
ด�ำเนินการได้ สภาฯ มีมติยกเว้นได้หรือไม่
- กรณีใดจัดเป็นคดีปกครองและกรณีใดเป็นคดีอาญา
- การปฏิบัติใดๆ ที่ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์และภาระหน้าที่
ที่ก�ำหนดไว้ของมหาวิทยาลัย มีความผิดหรือไม่
- กรณี ป ระเภทใดถื อ เป็ น การท� ำ ธุ ร กิ จ ของมหาวิ ท ยาลั ย ที่ ไ ม่
เป็นการแข่งขันกับเอกชน
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- การบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยที่มอบให้เอกชนด�ำเนินการ
แทน ใครจะเป็นผู้รับผิดชอบจ่ายค่าภาษีในกิจการนั้นๆ
- การฟ้องร้องของบุคลากรต่อมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับผลประเมิน
การปฏิบัติราชการว่าไม่เป็นธรรม จะมีขั้นตอนการพิจารณาใน
กระบวนการทาง กฎหมายอย่างไร
- ฯลฯ
แนวทางและข้อเสนอแนะ :1. ควรมีคมู่ อื กฎหมายท�ำในลักษณะกรณีศกึ ษาให้กบั ผูท้ รงคุณวุฒิ
และส�ำหรับอาจารย์และผู้บริหารของมหาวิทยาลัยและสถาบัน
การศึกษา ควรท�ำเป็น Manual Procedure ทางกฎหมายต่างๆ
ในแต่ละต�ำแหน่งเพื่อให้อาจารย์และผู้บริหาร รวมทั้งเจ้าหน้าที่
รั บ ทราบ เพื่ อ เป็ น การป้ อ งกั น ข้ อ ผิ ด พลาดที่ อ าจจะเกิ ด ขึ้ น
จากเจตนาบริสุทธิ์ต่างๆ โดยควรจะมีลักษณะเป็นการสรุป
ประเด็นส�ำคัญต่างๆ ทีค่ วรจะรูใ้ ห้ รวมทัง้ ควรมีระบบการป้องกัน
ความเสีย่ งทีเ่ กิดจากการไม่ทราบกฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. อบรมเพิ่มเติมความรู้ทางด้านกฎหมายและกรณีศึกษาต่างๆ ให้
กรรมการสภาฯ โดยผ่านหน่วยงานภายนอกหรือองค์กรกลางที่
จัดสรรผู้เชี่ยวชาญหรือผู้มีความรู้และประสบการณ์กรณีพิพาท
ต่างๆ ในสถาบันอุดมศึกษา รูปแบบการแลกเปลีย่ นความคิดเห็น
3. กฎหมายบางข้ อ ควรมี ก ารแก้ ไข ปรั บ ปรุ ง ตั ว อย่ า งเช่ น
กฎหมายการก�ำกับดูแลมหาวิทยาลัยของ สกอ. ปัจจุบันมีน้อย
ไม่ครอบคลุมการปฏิบัติงานตามความเป็นจริง ซึ่งจะส่งผลไป
สู่เรื่องอ�ำนาจและการก�ำกับดูแล รวมทั้งผลประโยชน์ทับซ้อน
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• การประเมินสภามหาวิทยาลัย
สถานภาพ :- การประเมินสภาสถาบันอุดมศึกษาไทยในปัจจุบัน ยังไม่ได้มี
การก�ำหนดไว้ในกฎหมายอย่างชัดเจน แต่จะต้องด�ำเนินการตามทีห่ น่วยงาน
ตรวจสอบคุณภาพการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่เกี่ยวข้องก�ำหนดไว้
อย่างไรก็ตามการประเมินสภาสถาบันฯ ของไทยโดยส่วนใหญ่แล้วมุ่งเน้น
เพียงการตอบตัวบ่งชี้ตามที่หน่วยงานตรวจสอบต่างๆ ก�ำหนดเท่านั้น จึง
ควรท�ำความเข้าใจว่า หัวใจในการประเมินสภาฯ คือ ความมุ่งมั่นและตั้งใจ
ในการด�ำเนินการประเมินและก�ำหนดเป็นกฎเกณฑ์ของสภาฯ ให้ชัดเจน
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการก�ำกับดูแลสถาบันฯ หากมีการน�ำผลประเมินนั้น
ไปด�ำเนินการเพื่อให้เกิดการพัฒนาตนเองของสถาบัน ไม่เพียงแต่สถาบัน
จะได้รับการยอมรับหรือผ่านเกณฑ์การประเมินของหน่วยงานต่างๆ แล้ว
ยังเกิด “ผลลัพธ์การก�ำกับดูแล” ที่มีคุณภาพเพื่อเป็นการแก้ปัญหาคุณภาพ
การจัดการศึการะดับอุดมศึกษาของประเทศเป็นส�ำคัญ ทั้งนี้ ต้องไม่ใช่
เป็นการประเมินเพียงเพื่อให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของหน่วยงานต้นสังกัด
หรือหน่วยงานภายนอกเท่านั้น
ประเด็นปัญหา :1. ขาดแคลนผู้ตรวจประเมินมืออาชีพที่มีความเข้าใจเกี่ยวกับ
สถาบั น อุ ด มศึ ก ษา ประกอบกั บ เครื่ อ งมื อ ในการประเมิ น
สถาบันอุดมศึกษาและประเมินอธิการบดียังขาดประสิทธิภาพ
การรวบรวมข้อมูลเพื่อน�ำมาประกอบการประเมินสามารถ
ท�ำได้ยาก ท�ำให้ข้อมูลคลาดเคลื่อน
2. สถาบั น อุ ด มศึ ก ษายั ง ไม่ ไ ด้ น� ำ ผลการประเมิ น สภาสถาบั น ฯ
ไปใช้ได้จริงในการปฏิบตั ิ ทีผ่ า่ นมาปัญหาของสถาบันอุดมศึกษา
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ในระดับสภาฯ และฝ่ายบริหาร พบว่า
- โครงสร้างสภามหาวิทยาลัยก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
(Conflict of Interest)
- การให้อิสระมหาวิทยาลัยบริหารจัดการดูแลตัวเอง ก่อให้
เกิดปัญหาธรรมาภิบาล เกิดความเหลื่อมล�้ำตามมา โดย
เฉพาะนโยบายการหารายได้ และการจ่ายค่าตอบแทน
ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ   สภาฯ มีวัตถุประสงค์ที่เบี่ยงเบนไป
จากเจตนารมณ์เดิมทีต่ อ้ งการผูม้ คี วามรูค้ วามสามารถเข้ามา
ท�ำงานให้กับสถาบันอุดมศึกษา
- ความล้มเหลวของนโยบายการแยกผูบ้ ริหารออกจากวิชาการ
ท�ำให้เกิดภาพคนทีไ่ ม่มคี วามสามารถและไม่มคี ณ
ุ ภาพเข้าไป
เป็นผู้บริหาร เกิดเป็นกลุ่มพรรคพวกขึ้น
- ปัญหาส�ำคัญก็คือ การตีความมติจากฝ่ายบริหารที่ท�ำให้
การท�ำงานคลาดเคลื่อนไปจากนโยบายหรือมติของสภาฯ
แนวทางและข้อเสนอแนะ :1. การที่จะท�ำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและปฏิบัติได้จริงตามผล
การประเมินสภาสถาบันอุดมศึกษา มีขอ้ เสนอว่า ควรด�ำเนินการ
เปลีย่ นแปลงโครงสร้างสภามหาวิทยาลัย ไม่ควรให้ฝา่ ยบริหาร
มารับหน้าที่เป็นกรรมการสภาฯ (โดยเฉพาะมหาวิทยาลัย
ของรัฐ) เพราะหน้าทีห่ ลักของฝ่ายบริหารคือ การจัดการให้เป็นไป
ตามนโยบาย ดังนั้นจึงไม่ควรมาอยู่ในส่วนของการก�ำหนด
นโยบายหรือการตรวจสอบ เพื่อป้องกันปัญหาผลประโยชน์
ทับซ้อน (Conflict of Interest)
2. นายกสภาฯ ควรมีบทบาทเป็นผูน้ ำ� ในการน�ำผลการประเมินไป
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ด�ำเนินการจริงจังในทางปฏิบตั ิ ซึง่ จะเป็นแรงผลักดันทีส่ ำ� คัญ
และควรน�ำเสนอผ่านการสัมมนาในวาระพิเศษเป็นการเฉพาะ
ไม่ ใช่ เข้ า สู ่ ว าระการประชุ ม ปกติ ทั่ ว ไป รวมทั้ ง จะต้ อ งมี
กระบวนการติดตามการท�ำงานอย่างสม�่ำเสมอและต่อเนื่อง
3. ต้องท�ำความเข้าใจบทบาทของสภามหาวิทยาลัยให้ลึกซึ้ง โดย
เฉพาะกรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งได้รับการโปรดเกล้าฯ
ให้ดำ� รงต�ำแหน่งวาระละ 3 ปี ซึง่ ปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความเสียสละ
โดยไม่ได้รับเงินเดือน ดังนั้น การประเมินสภาฯ จึงควรมีความ
ระมัดระวังไม่ลบหลูเ่ กียรติของกรรมการสภาฯ หรือท�ำให้รสู้ กึ ว่า
ถูกตรวจสอบในการท�ำหน้าที่ และต้องมีความแตกต่างไปจาก
องค์กรอืน่ ๆ ทัว่ ไป โดยเน้นแนวทางทีจ่ ะท�ำให้เกิดความส�ำนึกต่อ
การพัฒนามหาวิทยาลัย ตลอดจนสร้างบรรยากาศความเป็น
กัลยาณมิตรในการประเมิน นายกสภาฯ จึงเป็นกลไกส�ำคัญทีจ่ ะ
จัดให้มกี ารเสวนาเพือ่ ผลักดันมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ วิธกี าร
ประเมินผลลัพธ์ของสภาฯ ควรต้องค้นหาวิธีที่เหมาะสม
เพราะสภาฯ เป็นองค์กรก�ำหนดนโยบายหรือมติให้ผปู้ ฏิบตั กิ าร
(ฝ่ายบริหารและอธิการบดี) ด�ำเนินการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย
จึงควรแบ่งส่วนการประเมิน อย่างไรก็ตาม การประเมินสภาฯ
ควรมุ่งเน้นการประเมินในลักษณะองค์รวมไม่ใช่การประเมิน
ปัจเจกบุคคล ส�ำหรับเรื่องการตีความมติคลาดเคลื่อนของ
ฝ่ายบริหาร มีข้อเสนอว่า สภาฯ ควรท�ำหน้าที่ทั้ง 2 บทบาท
คือ การก�ำกับดูแลและเป็นพี่เลี้ยง (Coaching) เพื่อให้เกิด
ความส�ำเร็จ
1. ควรสร้างวัฒนธรรมการประเมินให้เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัย
เพื่อให้เกิดการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถาบันอย่าง
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ต่อเนื่อง มีการเก็บข้อมูลอย่างต่อเนื่องโดยใช้ฐานข้อมูลที่มี
ประสิทธิภาพ จะเป็นประโยชน์ต่อการน�ำมาเป็นหลักฐานใน
การประเมินผลส่วนต่างๆ ของมหาวิทยาลัยในภาพรวม และ
เป็นข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจด้านต่างๆ อย่างดี ก�ำหนด
องค์ประกอบหรือผู้มีส่วนร่วมในการประเมินแต่ละประเด็น
เพื่ อ ให้ ไ ด้ ข ้ อ มู ล ที่ ต รงความเป็ น จริ ง มากที่ สุ ด ตลอดจน
พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการและเครื่องมือที่ใช้ในการ
ประเมินให้ทันกับสภาพปัจจุบันเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพใน
การประเมิน  
2. การสร้ า งหลั ก สู ต ร ผู ้ ต รวจประเมิ น สภามหาวิ ท ยาลั ย
เพือ่ สร้างผูต้ รวจประเมินสภาฯ ทีไ่ ด้มาตรฐาน (Certifying
Body) ซึ่งจะมีประโยชน์ในแง่ท�ำให้มหาวิทยาลัยลดค่าใช้
จ่ายในการไปว่าจ้างผู้ตรวจประเมินจากภายนอก (ซึ่งอาจมี
ปัญหาไม่มีความเข้าใจปรัชญาความเป็นสถาบันการศึกษา)
และยังเป็นหนทางแก้ปัญหาการสร้างความรู้สึกไม่สบายใจ
ว่าถูกตรวจสอบการท�ำงานของผู้ทรงคุณวุฒิได้อีกทางหนึ่ง
ด้วย ดังนั้น สถาบันคลังสมองของชาติ ควรมีบทบาท
ดังกล่าวนี้ อย่างไรก็ตาม ควรจัดท�ำในลักษณะเป็นทีป่ รึกษา
(Consultant) ทีม่ คี วามเชีย่ วชาญในแต่ละด้าน โดยไม่ควร
จัดท�ำเป็นองค์กรการประเมินหรือเป็นข้อกฎหมาย เพราะ
จะมี ป ั ญ หาต่ อ ความเป็ น อิ ส ระของมหาวิ ท ยาลั ย และ
สภามหาวิทยาลัย
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• วัฒนธรรมการทำ�งานในสภามหาวิทยาลัย
สถานภาพ :- การก�ำกับมหาวิทยาลัยและการบริหารมหาวิทยาลัยต้อง
อาศัยการมีสว่ นร่วมระหว่างสภามหาวิทยาลัยและอธิการบดีเป็นส�ำคัญ และ
สิ่งส�ำคัญที่สุด คือ สภามหาวิทยาลัยต้องมีการก�ำหนดปรับเปลี่ยน Position,
Role และ Function ขององค์คณะบุคคลให้เหมาะสม รวมทัง้ ความรับผิดชอบ
ของสภามหาวิทยาลัยให้พร้อมรับกับความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นต่อไปใน
อนาคตให้เป็น “วัฒนธรรมใหม่ของสภามหาวิทยาลัย”
ประเด็นปัญหา :1. กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิที่มักถูกกล่าวหาว่ามาท�ำงานใน
ลักษณะเป็นตรายาง (Rubber Stamp) นัน้ ในความเป็นจริงแล้ว
บุคคลเหล่านั้นคือ ผู้ที่มีความรู้ความสามารถจากหน่วยงาน
และองค์กรที่ได้รับการยอมรับจากสังคม แต่สถาบันการศึกษา
กลับมอบหมายงานทีไ่ ม่สมกับศักยภาพ ประสบการณ์และความ
รู้ความเชี่ยวชาญที่มีอยู่ จึงมักถูกมองในลักษณะว่ามาท�ำหน้าที่
เพียงอนุมัติเท่านั้น ในขณะเดียวกันกรรมการสภาฯ ซึ่งเป็น
ตัวแทนผู้บริหารและคณาจารย์ ก็ท�ำงานในลักษณะแยกตนเอง
ไม่ออกระหว่างการท�ำหน้าที่เป็นกรรมการสภาฯ และงานด้าน
การบริหาร จึงมักปกป้องงานในส่วนบริหารจากการตัง้ ข้อสังเกต
และซักถามจากผู้ทรงคุณวุฒิ
2. กระบวนการจั ด วาระและการตระเตรี ย มเอกสารส� ำ หรั บ
การประชุมไม่เอื้อต่อการท�ำงานของกรรมการสภาฯ
3. การล้วงลูกเรื่องเล็กๆ น้อยๆ ต่อบทบาทหน้าที่ของนายกสภาฯ
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และกรรมการสภาฯ ยกตัวอย่างเรื่องการพิจารณาหลักสูตร
เมือ่ หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องต้องการทักท้วงเกีย่ วกับเรือ่ งนี้ มักได้รบั
ค�ำตอบว่า กลั่นกรองมาอย่างดีแล้วจากสภาฯ จากภาควิชาและ
คณะ หลังจากนั้นกลับพบว่า หลักสูตรบางหลักสูตรมีปัญหาว่า
ล้าสมัย อาจารย์ที่สอนมีวุฒิไม่ตรงตามที่ก�ำหนด หน่วยกิต
ไม่เหมาะสม
แนวทางและข้อเสนอแนะ :1. ตัวแทนของผู้บริหารและคณาจารย์ที่เป็นกรรมการสภาฯ ควร
มีบทบาทส�ำคัญที่จะช่วยปรับเปลี่ยนและสร้างโอกาสในการดึง
ศักยภาพความรูค้ วามเชีย่ วชาญของกรรมการสภาฯ ผูท้ รงคุณวุฒิ
ออกมา สรุปก็คือ บุคลากรภายในสถาบันการศึกษาจะต้องมี
ความเข้าใจและให้ความส�ำคัญต่อการท�ำงานในลักษณะเป็น
องค์คณะบุคคล ซึ่งเป็นเรื่องใหม่ส�ำหรับวัฒนธรรมการท�ำงาน
ของเมืองไทยทีค่ นในและคนนอกสถาบันการศึกษาต้องประสาน
ความเข้าใจในบทบาทของกันและกัน
2. สร้างวัฒนธรรมการท�ำงานใหม่ของสภามหาวิทยาลัยตั้งแต่
กระบวนการจัดวาระและเตรียมเอกสารประชุม ให้เป็นเอกสาร
ที่มีข้อมูลครบถ้วน ทั้งการวิเคราะห์และน�ำเสนอทางเลือก
รวมทั้งกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมในการใช้ความคิดเห็น
ที่ ห ลากหลาย เพื่ อ ให้ ก รรมการสภาฯ เกิ ด ความสนใจและ
ท�ำหน้าที่ตามบทบาทได้ดีที่สุด
3. เรื่องการพิจารณาหลักสูตรตามบทบาทของสภาฯ ควรใช้กลไก
ผ่านกรรมการ 2 ระดับ คือ กรรมการระดับนโยบายวิชาการ
ที่พิจารณาเฉพาะนโยบาย ทิศทางในอนาคต เช่น หลักสูตร
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มีความก้าวหน้าเพียงพอรองรับสภาพสังคมปัจจุบนั อย่างไร และ
กรรมการระดับสภาวิชาการ ท�ำหน้าที่ดูแลเฉพาะเนื้อหาสาระ

• มหาวิทยาลัยกับคดีพิพาทในศาลปกครอง
สถานภาพ :- ปัจจุบนั การจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาเกิดคดีฟอ้ งร้อง
เรือ่ งผลการบริหารจัดการหรือก�ำกับดูแลเพิม่ มากขึน้ ดังนัน้ สภามหาวิทยาลัย
ผู้บริหารและบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาจึงต้องเรียนรู้กฎหมายเพื่อการ
ปฏิบัติที่ถูกต้องทั้งในส่วนการกระท�ำที่เป็นความรับผิดทางแพ่ง ทางอาญา
ทางวินัย และการประกอบวิชาชีพ ในส่วนกรณีที่ศาลปกครองจะเข้ามา
เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยนั้นเพราะรัฐธรรมนูญก�ำหนดไว้ในมาตรา 223 ว่า
ให้ศาลปกครองมีอำ� นาจพิจารณาพิพากษาคดีระหว่างหน่วยงานราชการหรือ
รัฐวิสาหกิจได้ ทัง้ รัฐกับรัฐ หรือระหว่างรัฐกับเอกชน ถ้าเป็นเรือ่ งเกีย่ วกับการ
ใช้อำ� นาจการปกครองหรือกิจการการปกครองสามารถฟ้องทีศ่ าลปกครองได้
จึงขึ้นอยู่กับ 3 กรณีหลัก คือ 1) คู่กรณี อย่างน้อยจะมีฝ่ายหนึ่งที่เป็นฝ่ายรัฐ
อาจเป็นหน่วยงานหรือเจ้าหน้าทีร่ ฐั ก็ได้ 2) กรณีพพิ าทต้องเป็นเรือ่ งทีเ่ กีย่ วกับ
การปฏิบัติหน้าที่ 3) เป็นคดีที่กฎหมายระบุไว้ใน มาตรา 9 ของ พ.ร.บ.
จัดตั้งศาลปกครอง
ประเด็นปัญหา :- กรรมการสภาฯ ส่วนใหญ่ และบุคลากรของมหาวิทยาลัย
รวมทัง้ นิตกิ รของมหาวิทยาลัยยังไม่มคี วามรูค้ วามเข้าใจบทบาทการท�ำหน้าที่
ของศาลปกครองเมือ่ เกิดกรณีพพิ าทต่างๆ ส�ำหรับประเด็นทีก่ รรมการสภาฯ
ข้อหารือระหว่างการอบรมมีหลายกรณีตั้งแต่
- สัญญาประเภทใดเป็นสัญญาทางปกครอง  
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- การพิจารณาคดีเกี่ยวกับผลงานทางวิชาการ
- กรณีสกอ. ปลดอธิการบดี สามารถฟ้องร้องต่อศาลปกครองได้
หรือไม่
- กรณี ก ารปรั บ เกณฑ์ ก ารให้ ค ะแนนที่ มี ผ ลต่ อ การเรี ย นของ
นักศึกษา สามารถฟ้องร้องศาลปกครองได้หรือไม่
- กรณีนายกสภาฯ ไม่เปิดการประชุมตามมติที่ก�ำหนด ถือเป็น
ความผิดฐานละเลยต่อหน้าที่ตามกฎหมายก�ำหนดหรือไม่
- ฯลฯ
แนวทางและข้อเสนอแนะ :1. อบรมเพิ่มเติมความรู้กรณีศึกษาต่างๆ ให้กรรมการสภาฯ โดย
ผ่านหน่วยงานภายนอกหรือองค์กรกลางที่จัดสรรผู้เชี่ยวชาญหรือผู้มีความรู้
และประสบการณ์กรณีพิพาทต่างๆ ในสถาบันอุดมศึกษา ในรูปแบบการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น หรือให้เกิดวัฒนธรรมการเติมเต็มความรู้ เพื่อสร้าง
ความเข้าใจว่า การฟ้องคดีในลักษณะทางปกครองนีเ้ ป็นหนึง่ ในกระบวนการ
ตรวจสอบไม่ได้หมายความการฟ้องเอาความผิดเพื่อให้เกิดมุมมองใหม่ๆ
รวมทั้ง ควรมีการจัดหลักสูตรสร้างความรู้และความเข้าใจ โดยเฉพาะให้
นิตกิ รของมหาวิทยาลัยทัว่ ประเทศ เพือ่ ให้มคี วามรูเ้ รือ่ งเกีย่ วกับศาลปกครอง
ในบริบทมหาวิทยาลัยมากขึ้น
2. ควรมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างมหาวิทยาลัยด้วยกันเอง
เกีย่ วกับสัญญาการปกครอง สัญญาก่อสร้างอาคาร ฯลฯ เพือ่ เป็นการส่งเสริม
ให้เกิดช่องทางให้นิติกรของแต่ละแห่งได้แลกเปลี่ยนข้อมูลและหารือกัน
จะช่วยลดปัญหาในเรื่องต่างๆ ทางปกครองไปได้ (ปัจจุบัน “ชมรมนิติกร
มหาวิทยาลัย” ได้รวบรวมกรณีที่เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัยและจัดท�ำเผยแพร่
ผ่านทางเว็บไซต์แล้ว)
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3. จั ด ตั้ ง ศู น ย์ ใ ห้ ค วามช่ ว ยเหลื อ มหาวิ ท ยาลั ย ที่ มี ป ั ญ หา
การฟ้องร้องในศาลปกครองเพื่อแบ่งเบาภาระของศาลปกครอง และควร
มีการรวบรวมกรณีศึกษาต่างๆ ของคดีพิพาทในมหาวิทยาลัยไว้ รวมทั้ง
สร้างความร่วมมือระหว่าง ศาลปกครอง สกอ. และ กกอ.

ทิศทางการพัฒนาอุดมศึกษาไทยในอนาคต :
• การปฏิรูปสภามหาวิทยาลัย
การปฏิรูปสภามหาวิทยาลัย ถือเป็นหนึ่งในแนวทางการพัฒนา
ธรรมาภิ บ าลและการบริ ห ารจั ด การอุ ด มศึ ก ษาที่ ใ ห้ ค วามส� ำ คั ญ เฉพาะ
ในส่วนของสภามหาวิทยาลัย ตามกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี
ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) ของส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(สกอ.) ระบุว่า
1) สร้างความเปลีย่ นแปลงในมหาวิทยาลัย ต้องอาศัยการก�ำหนด
และก�ำกับนโยบาย (Governance) การบริหารจัดการให้เกิด
การปฏิบัติ รวมทั้งการมีผู้น�ำการเปลี่ยนแปลง ตลอดจนสร้าง
กลไกเพื่อการพัฒนาผู้บริหาร ตั้งแต่กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ไปจนถึง ผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัย
2) ปรับโครงสร้างการบริหารธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัย โดย
รวมถึง
- ที่มาและระบบการคัดเลือกนายกสภามหาวิทยาลัย
- ทีม่ าของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย สัดส่วนของกรรมการ
ผูท้ รงคุณวุฒิ ทีค่ วรสูงกว่ากรรมการทีม่ าจากภายในมหาวิทยาลัย
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การเลือกสรรกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิควรพิจารณาจากพันธกิจ
ของสถาบัน การมีส่วนร่วมของ Stakeholders และนักคิด
นักปฏิบัติ
- ระบบการคัดเลือกอธิการบดีและผู้บริหารอื่นที่เปิดกว้างถึง
ผูท้ เี่ หมาะสมนอกมหาวิทยาลัย โดยให้โอกาสผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย
เช่น ศิษย์เก่า สมาคมวิชาชีพวิชาการ องค์กรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้
มีส่วนเข้ามาร่วมเป็นคณะกรรมการสรรหา
3) จั ด ให้ มี ส� ำ นั ก งานของสภามหาวิ ท ยาลั ย มี เ ลขานุ ก าร
สภามหาวิทยาลัย เต็มเวลา สร้างระบบการจัดวาระการประชุม
ทีโ่ ปร่งใส ก้าวหน้า มีเนือ้ หาเชิงนโยบายมากกว่าการอนุมตั วิ าระ
เชิงบริหารในรายละเอียด ระบบการกลั่นกรองวาระเพื่ออนุมัติ
รับทราบ และทักท้วง การติดตามความก้าวหน้า และผลการปฏิบตั ิ
ตามมติของสภามหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ต้องสร้างวัฒนธรรมองค์กร
และการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจนให้การท�ำงานของ
ฝ่ายบริหาร และส�ำนักงานสภามหาวิทยาลัย ปลอดความขัดแย้ง
4) ทดลองระบบการบริหารนโยบายและการจัดการมหาวิทยา
ลัยใหม่ๆ เช่น President + Provost, Chancellor + Vice
Chancellor ที่ท�ำงานเต็มเวลา โดยค�ำนึงถึงภารกิจหลักของ
สภามหาวิทยาลัย ประกอบด้วย การก�ำหนดทิศทางการพัฒนา
เชิงยุทธศาสตร์ การสร้างและรักษาคุณภาพหลักสูตร บัณฑิต
และสถาบั น การสร้ า งผู ้ บ ริ ห ารรุ ่ น ใหม่ การระดมทุ น และ
ทรัพยากรอื่นๆ
5) ก�ำหนดให้มีการประเมินมหาวิทยาลัยเชิงธรรมาภิบาลอย่าง
ครบวงจร ตั้งแต่นายกสภาฯ ไปจนถึงผู้บริหารระดับภาควิชา
พร้อมตัวชี้วัดที่เหมาะสม
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เพื่อตอบสนองต่อกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2
ดังกล่าว ได้มีการด�ำเนินการปฏิรูปสภาฯ น�ำร่องไปแล้วในมหาวิทยาลัยของ
รัฐ 4 แห่ง คือ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี โดยมุ่ง
ที่จะสร้างความเข้มแข็งให้เกิดขึ้นทั้งต่อสภาฯ และอธิการบดี หลังจากนั้น
ได้มีการจัดประชุมร่วมกันระหว่างสภาฯ คณะกรรมการชุดต่างๆ ที่สภาฯ
แต่ ง ตั้ ง ตลอดจนเชิญผู้บริห ารระดับสูงของมหาวิ ท ยาลั ย แต่ ล ะแห่ ง มา
แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ้ ร ะหว่ า งกั น เพื่ อ ให้ ทุ ก ฝ่ า ยได้ มี โ อกาสแลกเปลี่ ย น
ความคิดเห็น และเสนอแนะประเด็นในการพัฒนาสภาฯ และมหาวิทยาลัย
ร่วมกัน เมือ่ 18-19 มิถนุ ายน พ.ศ. 2558 ทีผ่ า่ นมา (รายละเอียดการปฏิรปู สภาฯ
และผลการปฏิรูปสภาฯ สามารถติดตามอ่านเพิ่มเติมจากเอกสารประกอบ
การประชุมประจ�ำปี พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รับเป็นเจ้าภาพ)
โจทย์ส�ำคัญจึงอยู่ที่ จะสร้างความรู้ความเข้าใจในประเด็นการ
ปฏิรูปสภามหาวิทยาลัยอย่างไร ให้วงการอุดมศึกษาไทยได้เห็นความ
ส�ำคัญและด�ำเนินการเพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติ ในขณะที่จะสามารถดึง
บทเรียนหรือกรณีศึกษาใดขึ้นมาจากมหาวิทยาลัยที่ได้ด�ำเนินการน�ำร่อง
ไปแล้ว เพื่อสร้างเป็นแนวทางหรือองค์ความรู้ที่จะต่อยอดไปสู่การพัฒนา
มหาวิทยาลัยต่อไป
• อุดมศึกษาภายใต้บริบทการเข้าสู่ความเป็น AEC
การก้าวสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในปี 2015 นั้น ถือเป็นอีกมิติ
ที่จะส่งผลต่ออุดมศึกษาไทย สังเกตได้จากแผนการจัดตั้งประชาคมอาเซียน
จะให้ความส�ำคัญและน�ำเอา “การศึกษา” มาใช้เป็นเครื่องมือพัฒนาคนใน
เรื่องความร่วมมือต่างๆ รวมทั้งใช้ในการลดช่องว่างความแตกต่างในสังคมที่
อยูร่ ว่ มกันโดยก�ำหนดไว้ชดั เจนว่า “..อาเซียนจะใช้การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
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ในการสร้างประชาคมอาเซียน โดยการให้ความร่วมมือที่ใกล้ชิดกันทางด้าน
การศึกษาในแบบเรียนรู้ตลอดชีวิต และให้ความส�ำคัญทางด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของมนุษย์ให้เป็นจุดแข็งส�ำหรับ
ประชาคมอาเซียน...” เมื่อประชาคมอาเซียนเกิดขึ้น สิ่งที่จะท้าทายตามมา
ก็คือ
- การเคลื่อนย้ายแรงงานโดยเสรี ซึ่งเป็นแรงงานที่มีฝีมือ (Skill
Labor) จะเกิดการเคลื่อนย้ายอย่างเสรี บัณฑิตไทยจะถูกคน
จากประเทศในกลุ่มอาเซียนเข้ามาแย่งงาน
- การให้บริการการศึกษาโดยเสรี จะมีมหาวิทยาลัยต่างประเทศ
ทีม่ ชี อื่ เสียงต่างๆ เข้ามาเปิดสอนในแต่ละประเทศ มีสาขาเฉพาะ
ทางและหลากหลายมากขึ้น เข้ามาเป็นคู่แข่งกับมหาวิทยาลัย
ของไทย
- การยอมรับในมาตรฐานการศึกษาและปริญญาร่วมกัน
- การยอมรับคุณสมบัติของบริการวิชาชีพร่วมกัน
- การศึกษาข้ามพรมแดน หลากหลายรูปแบบทั้ง e-Learning,
Instance Learning  จะมีปญ
ั หาในการขอเทียบวุฒติ ามกฎของ
สกอ. หากไม่มี visa หรือตราประทับประเทศทีเ่ รียนจะไม่ได้การ
รับรองวุฒิเพราะถือว่าเป็นการจัดการศึกษาที่ไม่ถูกต้อง
- คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในระดับนานาชาติเป็นเรื่อง
เกี่ยวกับ QA และ QF
โจทย์ส�ำคัญคือ สภามหาวิทยาลัยในฐานะที่มีบทบาทและความ
รับผิดชอบต่อคุณภาพบัณฑิตให้สามารถแข่งขันได้เพื่อตอบรับการเป็น
ประชาคมอาเซียนนั้น จะต้องท�ำอย่ างไร เพื่อผลักดันการสร้างคนที่มี
คุณภาพ และสร้างความเข้มแข็งให้กับมหาวิทยาลัยด้วยนโยบายการศึกษา
ประมวลผลหลักสูตรธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา 41

บทสรุปและข้อเสนอ :
ภาพรวมจากทิศทางและแนวโน้มของการพัฒนาอุดมศึกษาไทยใน
อนาคต ได้แสดงให้เห็นว่า “การปฏิรปู สภามหาวิทยาลัย” คือ ค�ำส�ำคัญใหญ่
(Key Word) ที่จะน�ำไปสู่การปรับเปลี่ยนอุดมศึกษาได้ทั้งระบบ สถาบัน
คลังสมองของชาติซงึ่ มีภารกิจหลักในการประสานและส่งเสริมการด�ำเนินงาน
ของสถาบันอุดมศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย มาตรฐานและแผนพัฒนาการ
อุดมศึกษา ตลอดจนท�ำหน้าทีเ่ ป็นองค์กรหลักในการน�ำหลักธรรมาภิบาลและ
การบริหารจัดการที่ดีมาเป็นพลังขับเคลื่อนการพัฒนามหาวิทยาลัยโดยผ่าน
กลไกการพัฒนาผู้ก�ำกับนโยบาย (สภาฯ) และผู้บริหารมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็น
กระบวนการส�ำคัญในการสร้างความเข้มแข็งให้มหาวิทยาลัยด้วยการสร้าง
ผู้น�ำ  การบริหารนโยบายหรือ ธรรมาภิบาล และการจัดการ (Leadership,
Governance and Management : LGM) ได้สรุปและจัดท�ำข้อเสนอ
ส�ำหรับทิศทางการด�ำเนินงานเพือ่ ผลักดันธรรมาภิบาลมหาวิทยาลัยไทย สร้าง
ความพร้อมในการเป็นประชาคมอาเซียน 2015 ดังนี้
1. สนับสนุนองค์กรกลางจัดท�ำกระบวนการกระตุน้ ให้มหาวิทยาลัย
ต่างๆ ตระหนักถึงความส�ำคัญและด�ำเนินการปฏิรปู สภามหาวิทยาลัย ผ่าน
กลไกที่จะผลักดันหลายรูปแบบ
- กระบวนการทางวิชาการ ทัง้ ระเบียบวิธกี ารวิจยั และผลงานวิจยั
ในลักษณะ “ธรรมาภิบาลสภามหาวิทยาลัยศึกษา”
- เกณฑ์ แ ละมาตรฐานเพื่ อ ใช้ ใ นการส� ำ รวจธรรมาภิ บ าล
มหาวิทยาลัย วัตถุประสงค์เพื่อวัดความส�ำเร็จของการก�ำกับ
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-

ดูแลและความมีธรรมาภิบาลสภามหาวิทยาลัย น�ำไปสูก่ ารจัด
อันดับสภามหาวิทยาลัย (Rating Governing Board) ว่าเป็น
สภาฯ ทีไ่ ด้รบั การยอมรับจากองค์กรกลางทีไ่ ม่มสี ว่ นได้สว่ นเสีย
เรี ย กว่ า เป็ น การสร้ า งหน่ ว ยงานวั ด ความส� ำ เร็ จ ของสภา
มหาวิทยาลัย เน้นตัวชี้วัดในลักษณะมุมมองจากภายนอกที่
มีความคาดหวังต่อบทบาทสภามหาวิทยาลัย โดยเป้าหมาย
หลักอยู่ที่องค์กร เกณฑ์และมาตรฐานที่น�ำมาใช้นั้นจะต้องมี
ความน่ า เชื่ อ ถื อ และเป็ น ที่ ย อมรั บ ในวงการอุ ด มศึ ก ษา
มีกระบวนการในการจัดท�ำเกณฑ์และมาตรฐาน ทั้งจากการ
ส�ำรวจความคิดเห็นกลุม่ สภามหาวิทยาลัย ผูบ้ ริหารมหาวิทยาลัย
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมทั้งจัดประชุมระดับประเทศเพื่อ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
เวที ก ารประชุ ม แลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น และสร้ า งการมี
ส่วนร่วมจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน
สร้างการยอมรับโดยมีรางวัล “ธรรมาภิบาลในแต่ละระดับ”
สื่อสารสาธารณะ เพื่อเผยแพร่มหาวิทยาลัยและผลงานที่ได้
รับการยกย่องว่ามีธรรมาภิบาล
จัดท�ำฐานข้อมูลกลางที่จ�ำเป็นต่อสภามหาวิทยาลัยอย่างเป็น
ระบบ อาทิ ท�ำระบบ Checklist ในการตรวจสอบการจัดการ
ความเสี่ยงผ่านระบบ ICT เพื่อให้ง่ายต่อการใช้งาน จัดท�ำ
แนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ส�ำหรับสภามหาวิทยาลัยและ
กรรมการสภาฯ เป็นแนวทางในการปฏิรูปสภาจากกรณีศึกษา
ต่างๆ ข้อมูลด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่ออุดมศึกษาไทย
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การผลักดันให้เกิดการปฏิรูปสภามหาวิทยาลัย ถือเป็นหัวใจหลัก
อันดับแรกทีส่ ามารถจะขับเคลือ่ นไปสูก่ ารพัฒนาอุดมศึกษาไทยและสามารถ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาไทยได้ทงั้ ระบบ หากกระแสดังกล่าวเป็นทีย่ อมรับ
และรับรูร้ ว่ มกันเป็นทีป่ ระจักษ์ตอ่ สาธารณชน จะส่งผลให้เกิดการตามรอยใน
แนวปฏิบัติที่ดีต่อไป
2. สนับสนุนให้มีการติดตามบทบาทและการน�ำไปปฏิบัติที่ก่อให้
เกิดผลงานของผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนา
อุดมศึกษาในแต่ละรุ่น และให้รางวัล เพื่อเป็นการต่อยอดจากองค์ความรู้
ไปสูภ่ าคปฏิบตั ไิ ด้จริง ด้วยการส�ำรวจภาคสนาม (สัมภาษณ์และสังเกตการณ์
หรือจัด Focus Group) จากคณะท�ำงานสถาบันคลังสมองของชาติ และจัด
ประชุมศิษย์เก่าของหลักสูตรฯ แต่ละรุน่ มาสัมมนาแลกเปลีย่ นประสบการณ์
เพื่อติดตามปัญหาเมื่อไปใช้ในการท�ำงานจริง
3. ผลักดันสู่นโยบายหลักของกระทรวงศึกษาธิการ เน้นวาระ
“วัฒนธรรม/ทศวรรษเพื่อการสร้างธรรมาภิบาลอุดมศึกษา” ผลักดัน
เป็นหนึ่งในนโยบายสาธารณะของกระทรวงศึกษาธิการเพื่อสร้างคุณภาพ
อุดมศึกษาไทย ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยเฉพาะความ
โปร่งใส ไม่มีการทุจริต คอร์รัปชั่น หนึ่งในนโยบายเพิ่มคุณภาพการศึกษา
ของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีสภามหาวิทยาลัยเป็นตัวตั้งไข่ให้กับวงการ
อุดมศึกษา
4. สนับสนุนงบประมาณองค์กรกลางเพื่อการด�ำเนินการในรูป
แบบงบประมาณเฉพาะเพื่อให้เกิดการด�ำเนินงานครบกระบวนการใน
กิจกรรมต่างๆ ของโครงการ “ธรรมาภิบาลมหาวิทยาลัยไทยทัง้ ระบบ” ดังนัน้
การจะแสดงให้เห็นว่ารัฐให้น�้ำหนักและเห็นความส�ำคัญจริงจังต่อโครงการ
ดังกล่าวนีเ้ พือ่ เชือ่ มต่อไปสูน่ โยบายคุณภาพการศึกษา ก็คอื รัฐต้องลงทุนเพือ่
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45 กฎหมายหลักที่เกี่ยวข้องกับอุดมศึกษา

การด�ำเนินกิจกรรมต่างๆ ต่อเนื่องเพราะการท�ำความเข้าใจและปลุกกระแส
ต่อสาธารณะให้เกิดการยอมรับนั้นเป็นงานที่ต้องทุ่มเททรัพยากรทุกด้านใน
ช่วงเริ่มต้นของการก่อกองไฟให้ติด เมื่อสังคมทั้งภายในและต่างประเทศให้
การยอมรับต่อผลการด�ำเนินงานดังกล่าว จะเป็นแรงผลักดันให้มหาวิทยาลัย
อื่นๆ พัฒนาไปสู่ความเป็นธรรมาภิบาลโดยธรรมชาติด้วยการลงทุนจาก
งบประมาณตนเอง เพื่อให้เกิดชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับ
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