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1. บทบาทหนาที่ของกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

ศ.นพ. วิจารณ พานิช 

สรุปประเดน็ท่ีสําคัญ 
 

1. บริบทและความทาทายของอุดมศึกษา
2. สภามหาวิทยาลัยคืออะไร 
3. หลักการกํากับดูแล 
4. สภามหาวิทยาลัยทําไมทําอะไรบาง 
5. กรรมการสภามหาวิทยาลัย ทําไมทํา

อะไรบาง 
 

  
ศาสตราจารย นพ.วิจารณ พานิช (ประธานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และนายกสภา

มหาวิทยาลัยมหิดล) เปนวิทยากรนําเสนอบทบาทหนาที่ของกรรมการสภามหาวิทยาลัยตอผูเขารวม
หลักสูตรธรรมาภิบาลเพ่ือการพัฒนาอุดมศึกษา รุน 4 เพ่ือการแลกเปล่ียนเรียนรูกันใน 5 ประเด็น 
ดังน้ี 

1. บริบทและความทาทายของอุดมศึกษา 
2.  สภามหาวิทยาลัยคืออะไร 
3.  หลักการกํากับดูแล   
4.  สภามหาวิทยาลัย ทํา/ไมทํา อะไรบาง 
5.  กรรมการสภามหาวิทยาลัย ทํา/ไมทํา อะไรบาง  

 

ประเด็นท่ี 1 : บริบทและความทาทายของอุดมศึกษา 
 ส่ิงสําคัญของการทําหนาที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยน้ันตองเขาใจบริบทอุดมศึกษาของ
ประเทศ  ในภาพรวม และคํานึงถึงประโยชนที่สถาบันอุดมศึกษาจะพึงมีตอประเทศ ภูมิภาคและระดับ
โลก ซึ่งเปนเหตุผลที่สําคัญมากกวาผลประโยชนที่จะเกิดขึ้นกับสถาบันอุดมศึกษาแหงใดแหงหน่ึงเทาน้ัน 
 บริบทและความทาทายของอุดมศึกษาไทยในปจจุบัน คือ สถาบันอุดมศึกษามีการขยายตัวเชิง
ปริมาณทั้งที่มีและไมมีคุณภาพดังน้ันจึงสงผลทําใหเกิดปญหาดานคุณภาพของระบบอุดมศึกษา 
ตลอดจนการท่ีอุดมศึกษามีการเรียนการสอนที่เนนและใหความสําคัญกับรายวิชามากกวาการผลิต
บัณฑิตใหมีคุณลักษณะใฝรูและคุณลักษณะอื่นๆ (Learning Skill) ที่จําเปนตอการดํารงชีวิตในสังคม 
รวมทั้งการเรียนการสอนที่ไมไดเชื่อมโยงกับ Real Sector การจัดการศึกษาที่เนนผลกําไร โดยเฉพาะ
การจัดการศึกษานอกที่ตั้ง  อีกทั้งการจัดการเรียนการสอนในปจจุบันเปนรูปแบบของการทําธุรกิจมาก
ขึ้นทําใหอุดมศึกษาขาดการแสดงบทบาทการเปนผูนําของสังคมในดานตางๆ  และการจัดกลุมของ
อุดมศึกษาในปจจุบันที่สงผลตอการบริหารจัดการคุณภาพการจัดการเรียนการสอน  การเกิดความ
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ขนาดของอุดมศึกษาไทย  ในปจจุบันสถาบันอุดมศึกษาประกอบดวย มหาวิทยาลัยของรัฐ 
มหาวิทยาลัยเอกชน วิทยาลัยอาชีวศึกษา และสถาบันพิเศษ รวมจํานวนมากกวา 700 แหง ในขณะที่ใน
ปจจุบันประชากรมีจํานวนลดลง  และพบวาจํานวนนักศึกษาในสังกัดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐเปน
จํานวนมากที่สุด แตกลับพบวามีจํานวนผูเรียนระดับอาชีวศึกษานอยลง ดังน้ันจึงควรสงเสริม
ปรับเปล่ียนคานิยมของสังคม สรางศรัทธาสําหรับการศึกษาระดับอาชีวศึกษามากขึ้น  

การจัดกลุมสถาบันอุดมศึกษา เปนการแสดงศักยภาพที่แทจริง และสรางความเปนเลิศของ
สถาบันอุดมศึกษาที่มีความแตกตางกัน  โดยสําหรับอุดมศึกษาไทยนั้น กลุม ก : วิทยาลัยชุมชน และ 
กลุม ง:  มหาวิทยาลัยวิจัยควรจะมีเปนจํานวนนอยกวา กลุม : ข เนนปริญญาตรี และ กลุม ค : เฉพาะ
ทาง 

ความรับผิดชอบตอสาธารณชนและการเปดเผยขอมูลตอสาธารณะ  มหาวิทยาลัยน้ันมี
ความเปนอิสระในการบริหารจัดการ (Autonomy) พรอมกับความรับผิดชอบตอสังคมจากการบริหาร
จัดการ ดังน้ันสังคมจึงตองสรางกลไกการประเมินคุณภาพการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย ดังเชน 
กลไกภายนอกที่กํากับคุณภาพการศึกษาในประเทศอเมริกาซ่ึงมีระบบในการเปดเผยขอมูลของ
สถาบันอุดมศึกษาตอสาธารณชน พรอมทั้งการประเมินคุณภาพนักศึกษาปจจุบันเปดเผยใหสังคมไดรับ
ทราบ เชน UCAN (University and College Accountability Network) ไดสรางกลไกลการพัฒนาตนเอง
สําหรับสถาบันอุดมศึกษา และ CLA (Collegiate Returning to Learning) ไดใชในการส่ือสารตอ
สาธารณชนเพ่ือใหทราบจุดเดนของสถาบันอุดมศึกษาทุกแหง USNews ไดจัดอันดับสถาบันอุดมศึกษา
จากเกณฑผลงานทางวิชาการ และนิตยสาร Forbe ไดจัดอันดับสถาบันอุดมศึกษาในดานการเงิน ดาน
อาจารยผูสอนและดานที่เกี่ยวของจากมุมมองของนักศึกษา ในรูปแบบของ Student Center เปนตน 

 

ท่ีประชุมไดอภิปรายกันอยางกวางขวาง และมีขอเสนอแนะดังน้ี 
1. ความเปนมาและพัฒนาการของมหาวิทยาลัยแตละแหงมีความแตกตางกัน แนวทางการ

พัฒนาหรือปฏิรูปสภามหาวิทยาลัยควรเริ่มตามศักยภาพและความเปนไปได และควรสงเสริม
กิจกรรมการศึกษาดูงานและการแลกเปลี่ยนรูระหวางสภาสถาบันอุดมศึกษาแตละแหง ดังที่ปจจุบัน
มีการจัดตั้ง “สมัชชาสภาสถาบันอุดมศึกษาแหงประเทศไทย” และ “สมาคมสภามหาวิทยาลัยแหง
ประเทศไทย”  

2. การสรางจิตสํานึกการทําหนาที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยน้ัน ตองเขาใจบริบท
อุดมศึกษาของประเทศในภาพรวม และคํานึงถึงประโยชนที่สถาบันอุดมศึกษาจะพึงมีตอประเทศ 
ภูมิภาคและระดับโลก เชน University Social Responsibility (USR) เปนการสงเสริมใหมหาวิทยาลัย
ดําเนินงานตามพันธกิจและการเชื่อมโยงกับสังคมภายนอก เชน การจัดจาง การดูแลส่ิงแวดลอมและ
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3. ปญหาคุณภาพการจัดการศึกษานอกที่ตั้งน้ัน เปนผลอันเน่ืองมาจากนโยบายของสภา
มหาวิทยาลัย ซึ่งมีหนาที่ในการกําหนดกลไกกํากับคุณภาพของมหาวิทยาลัย (เปนหนาที่โดยตรงตาม
หลักการกํากับดูแล) แตขาดการประเมินกิจกรรมที่มีความเส่ียงตอมหาวิทยาลัย  ดังน้ันจึงควรตระหนัก
ถึงการบริหารคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยและกําหนดใหฝายบริหารรายงานตอสภาทุกป 

4. สําหรับประเทศไทยอยูระหวางการดําเนินการจัดอันดับ (Rating) ในมุมมองของสถาบัน 
อุดมศึกษา  

5. ความรับผิดชอบสภามหาวิทยาลัยมีลักษณะเดียวกับกรรมการบริษัท ซึ่งนับวาเปนกลไกที่
ทําใหสามารถดูแลมหาวิทยาลัยที่ดําเนินการดวยความมีอิสระไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 

ประเด็นท่ี 2 : สภามหาวิทยาลัย คืออะไร 
 สภามหาวิทยาลัยเปนกลไลที่ทําหนาที่ “กํากับดูแลใหมหาวิทยาลัยมีความเปนอิสระมากขึ้น” 
ซึ่งเปนไปตามอุดมการณของประเทศไทย จึงทําใหสถาบันอุดมศึกษาไทยมีความเปนอิสระสูงมาก 
เพ่ือใหสามารถสรางผลประโยชนและสรางสรรคการพัฒนาประเทศไดสูงสุด เน่ืองจากการไดรับเสรีโดย
ไรขอบเขตจะสงผลเสียตอการบริหารจัดการอุดมศึกษา โดยเฉพาะอยางยิ่งในดานการบริหารการเงิน  
 สภามหาวิทยาลัยทําหนาที่เปน “ตัวแทนของเจาของ” (ซึ่งเจาของตามกฎหมายน้ันสถาบัน 
อุดมศึกษาเปนของประเทศ) ทําหนาที่ดูแลการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย ดังตัวอยางเชน  

1. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2550 มาตรา 7 ที่ระบุวัตถุประสงคของมหาวิทยาลัย
อยางชัดเจน โดยเนน “เพ่ือใหเกิดประโยชนตอสังคมเปนสวนรวม”   

- มาตรา 8 ที่ระบุหนาที่ของมหาวิทยาลัยอยางชัดเจน   
- มาตรา 9 ที่แสดงเง่ือนไขในการดําเนินการของมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะ “การบริหารแบบมี

สวนรวมของบุคลากร”  
- มาตรา 15 แสดงอํานาจหนาที่ของสภามหาวิทยาลัยมีอํานาจหนาที่ในรูปแบบตางๆ 

เพ่ิมเติมจากในอดีต เชน อํานาจการซ้ือขาย กูยืมเงิน เปนตน  
- มาตรา 24 ที่ระบุถึงอํานาจหนาที่ในการควบคุมดูแลกิจการ 

2. พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545  
- มาตรา 9 ขอ 5 และขอ 6  ที่ระบุถึงการระดมทรัพยากรมาใชในการจัดการศึกษา  
- มาตรา 34 วรรค 3 ที่เนนใหสถาบันอุดมศึกษามี “ความเปนอิสระความเปนเลิศทาง

วิชาการ”  
- มาตรา 36 ที่ เนน “เสรีภาพทางวิชาการและอยูภายใตการกํากับดูแลของสภา

สถานศึกษา”  

 

4



- มาตรา 48 ที่กลาวถึงกลไกสําคัญสําหรับพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยคือ “ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน” ซึ่งสภามหาวิทยาลัยจะตองรับทราบ
ขอมูลอยางตอเน่ืองทุกป เพ่ือใหขอเสนอสําหรับฝายบริหารตอไป 
 ดังน้ันสภามหาวิทยาลัยตองยึดหลักเกณฑตางๆ ตามพระราชบัญญัติของมหาวิทยาลัยที่กําหนด  
เปนแนวทางในการกํากับดูแลมหาวิทยาลัยใหมีประสิทธิภาพภายใตความเปนอิสระที่มขีอบเขตทีถู่กตอง 
และถือวาเปนกลไกในการกํากับความเปนอิสระของมหาวิทยาลัย 
 

ท่ีประชุมไดอภิปรายกันอยางกวางขวาง และมีขอเสนอแนะดังน้ี 
1. ที่มาของกรรมการสภามหาวิทยาลัย เปนอุปสรรคตอการบริหารงาน ทําใหเกิดวัฒนธรรม

ความเกรงใจ ดังน้ันควรปรับปรุงแกไขประบวนการสรรหาสภามหาวิทยาลัย และตองมีระบบให
กรรมการสภาไดมีการตรวจสอบและประเมินตนเองตนเอง  ทั้งน้ีกรรมการสรรหาสภามหาวิทยาลัยตอง
ตระหนักถึงองคประกอบของกรรมการที่ตองมีที่มาหลากหลาย เชน การสรรหากรรมการผูทรงคุณวุฒิ
ของมหาวิทยาลัยแหงหน่ึง นายกสภามหาวิทยาลัยจะทําหนาที่ประธานในการสรรหาคณะกรรมการสภา 
มีกระบวนการสรรหาโดยกําหนดตําแหนงและความเชี่ยวชาญของผูทรงคุณวุฒิที่ตองการกอนเปนอันดับ
แรก (นักบริหาร นักกฎหมาย ฯลฯ) ขั้นตอนตอไปจึงขอความอนุเคราะหหนวยงานที่มีสวนไดสวนเสีย
กับการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยเสนอรายช่ือผูทรงคุณวุฒิ และคณะทํางานรวบรวมรายชื่อทั้งหมด
พรอมจัดลําดับความนิยม จึงทําใหไดคณะบุคคลที่ครบถวนตามคุณสมบัติที่มหาวิทยาลัยตองการเพ่ือ
เปนทําหนาที่สภามหาวิทยาลัยพรอมกําหนดกลไกในปฏิบัติงานของผูทรงคุณวุฒิอยางเต็ม
ความสามารถ 

2. การสรรหากรรมการผูทรงคุณวุฒิ อาจดําเนินการโดย “แตงตั้งกรรมการสรรหากรรมการ
สภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ” เพ่ือคัดเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิที่มาจาก
บุคคลภายนอกเพ่ือแกปญหาระบบการเลือกตั้งหรือสรรหากรรมการสภาที่ไมมีประสิทธิภาพของ
มหาวิทยาลัย 

3. กรณีมหาวิทยาลัยเอกชนจะมีความแตกตางกับมหาวิทยาลัยอื่น  เ น่ืองจากตาม
พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ป พ.ศ. 2547 ไดกําหนดใหมีองคประกอบของกรรมการสภา
ผูทรงคุณวุฒิที่แตงตั้งโดย สกอ. 3 คน ซึ่งทางมหาวิทยาลัยไมไดรับเหตุผลและความเหมาะสมของบุคคล
ที่ไดรับการพิจารณาแตงตั้งและมีความเห็นวา กรรมการสภาควรเปนบุคคลที่สามารถสราง Value 
Added ใหกับมหาวิทยาลัย ดังน้ัน สกอ. ตองพิจารณาองคประกอบและเสนอช่ือเพ่ือพิจารณาแตงตั้งให
องคคณะบุคลลมีความหลากหลาย เพ่ือประโยชนตอการบริหารงานมหาวิทยาลัยเอกชนแตละแหงที่มี
บริบทแตกตางกัน 
 

ประเด็นท่ี 3 : หลักการกํากับดูแล 
อางอิงจากหลักการกํากับดูแลที่ดีของธุรกิจ 5 ประการ คือ สิทธิของผูถือหุน การปฏิบัติตอผูถือ

หุนอยางเทาเทียมกัน บทบาทของผูมีสวนไดสวนเสีย การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส และความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการ  
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การปฏิบัติหนาที่ของสภามหาวิทยาลัยมีหลักการสําคัญ คือ ตองปฏิบัติหนาที่ดวยความ
รอบคอบระมัดระวัง มีความซื่อสัตยสุจริตเพ่ือรักษาประโยชนของมหาวิทยาลัย และปฏิบัติตามกฎหมาย 
กติกาและขอตกลงที่กําหนด รวมทั้งการเปดเผยขอมูลตอผูมีสวนไดสวนเสียอยางโปรงใส   

จากขอความในหนังสือ “The fish rots from the head” กลาวถึงการไมถูกครอบงําโดยฝาย
บริหารและไมลวงลูกฝายบริหาร ซึ่งประกอบดวย 4 dynamic balances คือ  

1. Organization effectiveness – ผลงานระยะยาว 
2. Organization efficiency – ผลงานระยะส้ัน 
3. Board performance – การทําหนาที่ของกรรมการ 
4. Board conformance – การปฏิบัติตามกติกา กฎเกณฑ 

เน่ืองจากมหาวิทยาลัยประกอบดวย 3 กลุมคน เรียงตามจํานวนบุคลากรจากมากไปหานอย 
คื อ  
ฝายปฏิบัติการ ฝายจัดการ และฝายกํากับดูแล ตามลําดับ โดยทุกฝายจะตองรวมกันดําเนินงานให
บรรลุตามพันธกิจที่กําหนดไว  ซึ่งส่ิงสําคัญที่สุดคือ “ทุกฝายจะตองการสรางความไววางใจ รวมแรงรวม
ใจในการดําเนินงาน” โดยมีเปาหมายคือการมีความเปนนํ้าหน่ึงใจเดียวกันเพ่ือรักษาผลประโยชนของ
มหาวิทยาลัยและประเทศไทยเปนสําคัญ ดังน้ันการกํากับดูแลจึงเปนกลไกสนับสนุนการดําเนินงาน
รวมกันของทุกฝาย 

จากแนวโนมโลก พบวาการจัดการและกํากับดูแลมหาวิทยาลัยไดนําหลักการทางธุรกิจมาใช
มากขึ้น  แตมีเปาหมายสําคัญคือ “ไมมีเปาหมายผลกําไร” และจําเปนตองอาศัยการบริหารจัดการแนว
ใหม ดังน้ันสภามหาวิทยาลัยตองทําหนาที่เปนผูนําและกํากับดูแล 3 มิติ ไดแก  

1. Fiduciary Mode : stewardship หนาที่ตอสินทรัพยที่จับตองได 
2. Strategic Mode : strategic partner ความสัมพันธกับฝายบริหาร 
3. Generative Mode : “นําจากขางหลัง” ทําใหเกิดเปาหมายใหม 

 

Governance 3 แบบ 

ธรรมชาติขององกร 

Type I Fiduciary 
(ปกปององคกร) 

Type II Strategic 
(พํฒนากลยุทธ) 

Type III Generative 
(สรางสรรค) 

Bureaucratic Open system No rational 

ลักษณะของภาวะผูนํา ลําดับขั้นการบังคับบัญชา วิเคราะหและวิสัยทัศน เรียนรูอยางใครครวญ 

เปาหมายหลักของ
บอรดในการทําหนาที่
บอรด 

กํากับดูแลสินทรัพยที่จับ
ตองได 

เปนหุนสวนเชิงยุทธศาสตร
กับฝายจัดการ 

เปนแหลงของภาวะผูนํา
ใหแกองคกร 

งานหลักของบอรด งานเทคนิค : กํากับดูแล
การดําเนินการ,มีธรรมาภิ
บาล 

วิเคราะห : กําหนด
ยุทธศาสตร , ประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ 

สรางสรรค : เขาใจปญหา
อยางทะลุปรุโปรง  

หนาที่หลักของบอรด ตรวจสอบ ยุทธศาสตร สรางความหมาย 
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ธรรมชาติขององกร 

Type I Fiduciary 
(ปกปององคกร) 

Type II Strategic 
(พํฒนากลยุทธ) 

Type III Generative 
(สรางสรรค) 

Bureaucratic Open system No rational 

คําถามหลัก มีอะไรผิดพลาดบาง มีแผนอะไรบาง มีคําถามอะไรบาง 

ทาทีตอปญหา หาใหพบ แกไข ทําความเขาใจ ตีความ 

กระบวนการทํางาน เนนระเบียบวาระการ
ประชุม 

มีขอมูล มีเหตุผล จริงจังและสนุกสนาน 

วิธีตัดสินใจ มีมติ มีฉันทามติ คนพบโอกาส 

วิธีทําความเขาใจ สมเหตุสมผล ทุกสวนเขากันไดดี มีความหมาย 

การสื่อสารกับผูที่
เก่ียวของ 

จํากัด มีพิธีการ เนนกฎ
กติกา 

สองทาง เปนครั้งคราว ทํา
ความเขาใจ 

หลายทาง เนนการเรียนรู
รวมกัน 

ตารางบอกผลสัมฤทธิ์ รายงานขอมูล ตาราง
การเงิน 

ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร การ
วิเคราะหความสามารถใน
การแขงขัน 

สัญญาณของการเรียนรู
และความเขาใจทะลุปรุ
โปรง 

 
 

สภามหาวิทยาลัยตองทําใหครบ 3 ทั้งสวนและมีเปาหมายสูงสุดคือ Type III Generative และ
หากพิจารณากรณีการทําหนาที่สภามหาวิทยาลัยน้ันมีหลักการคือ “ตองเปนผูนําที่แตกตางในการ
พัฒนาองคกรและอยูบนฐานของความพอดี” อาจนํารูปแบบการประชุมแบบ Retreat ใหไดรับ
แนวความคิดที่หลากหลายโดยเฉพาะอยางยิ่งมุมมองที่แตกตางหลายหลายจากผูทรงคุณวุฒิภายนอก 
เพ่ือทําใหองคกรสรางสรรคผลการดําเนินงานใหเกิดขึ้นไดและขับเคล่ือนตอไป   

ทั้งน้ีที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยถือเปนพลัง 4 ดาน ขององคกร ไดแก การเปนแหลงการเรียนรู
สําคัญของบุคลากรในองคกร การเปนแหลงที่สรางความนาเชื่อถือใหองคกร การสรางปฏิสัมพันธ
ระหวางมหาวิทยาลัยกับองคกรภายนอก และการสรางความสัมพันธภายสภามหาวิทยาลัยรวมทั้งฝาย
บริหาร ซึ่งเปนไปเพ่ือใหเกิดความกาวหนาในองคกรโดยยึดหลักการทํางานเปนองคคณะบุคคล 

 

หลักการกํากับดูแลท่ีดี 15 ประการ 
1. บมเพาะวิสัยทัศน  สงเสริมใหคนในองคกรกลาฝน และรวมกันทําใหเปนวิสัยทัศนที่ชัดเจน

และมีความจําเพาะ 
2. ระบุคุณคาขององคกรอยางชัดเจน การตัดสินใจเปนเรื่องๆ ไมสําคัญเทากับการกําหนด

คุณคาภาพรวมขององคกร 
3. ทําใหองคกรมุงเปาภายนอกองคกร ตามปกติผูคนในองคกรมีแนวโนมจะคิด-ปฏิบัติเรื่องที่

เปนเปาหมายภายใน บอรดตองชักจูงก่ึงบังคับใหตองเนนคํานึงถึงผูมีสวนไดเสียภายนอก 
4. สงเสริมใหเปนองคกรที่เนนผลลัพธ เนนผลลัพธที่ตรงกับปณิธานความมุงม่ันขององคกร   



5. แยกแยะเรื่องใหญออกจากเรื่องเล็ก   
6. ทําใหมีการคิดไปขางหนา (forward-looking / futuristic) 
7. สงเสริมการคิดริเริ่มสรางสรรค (proactive) 
8. สงเสริมใหมีการคิดแตกตางหลากหลาย โดยมีความสามัคคีเปนนํ้าหน่ึงใจ เดียวกัน 

(diversity & unity) 
9. กําหนดความสัมพันธกับผูเกี่ยวของที่หลากหลาย เชน ลูกคา ผูถือหุน เพ่ือนบาน และ

เจาหนาที่ 
10. กําหนดกติกาในการทําหนาที่ของบอรด คือบอรดตองสรางวินัยใหตนเองปฏิบัติ 
11. กําหนดบทบาทของบอรด ในเรื่องตางๆ อยางชัดเจน  ใหสมาชิกของบอรดพูดเหมือนกัน

คือสมาชิกบอรด พูดและทําเปนองคคณะ ไมใชเปนปจเจก 
12. กําหนดวาตองการสารสนเทศอะไรบาง เพ่ือการทําหนาที่   สารสนเทศตองเหมาะสม ไม

มากไมนอยเกินไป และนําเสนอในเวลาท่ีเหมาะสม รวมทั้งตองไมใชสารสนเทศที่ไมตรงความจริง 
13. ทําหนาที่กํากับดูแลอยางพอดี ไมตึงเกิน (overcontrol) และไมหลวมเกิน (undercontrol) 
14. ใชเวลาของบอรดอยางมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชนตอองคกร 
15. ทําหนาที่อยางมีพลัง และสรางสรรค   ไมเปนอุปสรรคตอฝายบริหาร 
 

    
 

รูปท่ี 1 : การกํากับนโยบายตามสถานการณของสภามหาวิทยาลัย 
 

การกํากับดูแลที่ดีน้ันตองทําใหเกิดวิสัยทัศนที่ดีและถูกตองเปนอันดับแรก อาจกลาวไดวาสภา
มหาวิทยาลัยมีหนาที่ชี้เปาเปนหลักใหญ ดังน้ันสภามหาวิทยาลัยและฝายบริหารตองมีการแบงหนาที่
กันทํา โดยสภามาหวิทยาลัยทําหนาที่กํากับดานนโยบายแตไมใชอํานาจส่ังการโดยตรง ไมลวงลูก และ
ฝายบริหารซึ่งเปนตัวแทนองคกรทําหนาที่ในการนํานโยบายน้ันไปปฏิบัติโดยใชการส่ังการตามลําดบัขัน้  
ดังน้ันสภามหาวิทยาลัยอาจตองดําเนินการจัดกลุมหนาที่ในการกํากับดูแลฝายบริหาร  

สามารถสรุปไดวาหลักการของสภามหาวิทยาลัย คือ ตองคํานึงถึงผลกระทบตอสังคม กํากับการ
ทํางานของสภา สรางความสัมพันธระหวางสภา ฝายบริหาร และฝายดําเนินการ  สนับสนุนการดําเนิน
ของฝายบริหารใหคลองตัว ยืดหยุน มีอิสระและริเริมสรางสรรค โดยการกําหนดขอหามในการปฏิบัติเปน
กฎเกณฑ 
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ประเด็นท่ี 4 : สภามหาวิทยาลัยควรทํา/ไมทํา อะไรบาง 
ควรทํา ไมควรทํา 

1. 1. กําหนดบริการ, กิจกรรม, หลักสูตร, หรืองบประมาณ กําหนดแผนงานรายป และรายการประชุม  
2. 2. อนุมัติบุคลากร, โปรแกรม, และแผนงบประมาณ  หาความตองการตอการพัฒนา หรือการฝกอบรม

ใหแก สมาชิกบอรด  3. ใหความเห็นเรื่องการประเมินกิจกรรมของเจาหนาที่
ในสวนท่ี บอรด ไมเคยระบุความคาดหวังไว  3. เขารวมประชุม บอรด โดยปฏิบัติตามกฎหมาย หรือ

กติกาที่ บอรด กําหนด  4. กําหนดความตองการพัฒนาบุคลากร, การเลิกจาง, 
หรือการใหคุณใหโทษ 4. เปนผูเชี่ยวชาญดานงานกํากับดูแล (governance)  

5. 5. พบปะกับ “เจาของกิจการ”  และรับฟงคําแนะนํา 
หรือดูดซับปญญาจากทาน  

กําหนดภารกิจของเจาหนาที่  หรือเสนอแนะบุคคลให
ผู บริหารว าจ า ง    ยกเวน บุคคล ท่ีฝ ายบริหาร
กําหนดใหทํางานใหแก บอรด   6. กําหนดขอจํากัดอํานาจของผูบริหารสูงสุด ดาน

งบประมาณ, การจัดการดานการเงินและเงินเดือน, 
การกําหนดงานใหม   เพื่อเปดโอกาสใหผูบริหาร
สูงสุดสามารถใชความริเริ่มสรางสรรคในสวนท่ีไมถูก
จํากัดได  

6. ตัดสินใจเกี่ยวกับผังองคกร (organization chart) และ
ความตองการพนักงาน  

7. ต้ั งคณะกรรมการทําหนา ท่ี ใหคํ าปรึกษา  หรือ
ชวยเหลือเจาหนาที่  

7. กําหนดผลลัพธ, ผูไดรับผล, และคาใชจายในการ
สรางผลลัพธนั้น   ในลักษณะท่ีสมเหตุสมผลตอการ
ดํารงอยูขององคกร  

 

8. ตรวจสอบขอมูลเพื่อการตรวจสอบติดตามผล  และ
ประเมินวาองคกรบรรลุผลตามที่ บอรด กําหนดไว
หรือไม  

 
 
ท่ีประชุมไดอภิปรายกันอยางกวางขวาง และมีขอเสนอแนะดังน้ี 

1. ส่ิงที่ไมควรทําดานหลักสูตร ควรเปนกิจกรรมการริเริ่มหรือการกําหนดกิจกรรมของ
หลักสูตร 

2. การตั้งคณะกรรมการทําหนาที่ใหคําปรึกษา หรือชวยเหลือเจาหนาที่ สามารถดําเนินการ
ไ ด  
2 กรณี คือการแตงตั้งโดยสภาใหความเห็นชอบจากการเสนอรายชื่อจากฝายบริหาร หรืออธิการบดี
แตงตั้ง โดยเฉพาะอยางยิ่งการเสนอแตงตั้งรองอธิการบดี เปน “สิทธิและความรับผิดชอบ” ของ
อธิการบดีโดยตรง 

3. การกําหนดบทบาทการช้ีนํามหาวิทยาลัย โดยสภามหาวิทยาลัย คือ การทําตามกฎหมาย
ที่เกี่ยวของใหถูกตองครบถวน และทําหนาที่บริหารการบระชุมใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

4. กรณีมหาวิทยาลัยราชภัฏน้ัน มีผลกระทบจากความเปล่ียนแปลงของกฎหมาย ดังน้ันสภา
มหาวิทยาลัยจึงเปนสวนสําคัญที่จะสรางวัฒนธรรมการมีสวนรวมในการบริหารมหาวิทยาลัยของทุก
ภาคสวน แตมีขอสังเกตวาองคประกอบที่มาจากตัวแทนคณาจารยน้ันไมมีการสับเปล่ียนบุคคล ซึ่งมี
ความแตกตางจากกรรมการผูทรงคุณวุฒิ   
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5. การประชุมสภามหาวิทยาลัยมักจะประสบปญหาเก่ียวกับการคัดเลือกและจัดเรียงวาระ
การประชุมที่มีเปนจํานวนมาก ทําใหไมสามารถบริหารระยะเวลาในการประชุมไดอยางมี
ประสิทธิภาพ  ดังน้ันหากสภามหาวิทยาลัยมีหนาที่หลักในการสนับสนุนการดําเนินภารกิจของ
มหาวิทยาลัย จึงเห็นควรมอบใหฝายบริหารเขาใจในหนาที่ตนเองและอํานาจหนาที่ของสภา
มหาวิทยาลัย และกําหนดใหฝายบริหารการกล่ันกรองวาระที่สมควรจะเสนอสภามหาวิทยาลัยได
พิจารณาทุกครั้ง 
 

ประเด็นท่ี 5 : กรรมการสภามหาวิทยาลัย ทํา/ไมทํา อะไรบาง 
 กรรมการสภามหาวิทยาลัยควรพิจารณาดําเนินการดังน้ี 

1. การรองขอใหจัดวาระการประชุม 
- วาระรับรองรายงานการเงินประจําป ในทุกหมวดเงิน 
- วาระนําเสนอภาพรวมของประเด็นสําคัญ โดยเฉพาะอยางยิ่งนิสิตนักศึกษาหลักสูตร

การเรียนรู การสรางความรู การทํางานรวมกับภาคชีวิตจริง (Real Sector) 
2. ประชุมลับ ลงมติโดยลงคะแนน ขอใหบันทึกความคิดเห็นแยงมติ 

 

ท่ีประชุมไดอภิปรายกันอยางกวางขวาง และมีขอเสนอแนะดังน้ี  
การมีสวนรวมในการบริหารมหาวิทยาลัยของสภาและฝายบริหารนั้น สําคัญที่สุดคือการทํา

ความเขาใจอํานาจหนาที่ของตนใหชัดเจน โดยอาจยึดตามพระราชบัญญัติจัดตั้งมหาวิทยาลัย กฎ 
ระเบียบ ขอบังคับตางๆ เพ่ือใหมีการดําเนินงานที่ประสิทธิภาพ หากเปนอํานาจหนาที่ของฝายบริหารก็
ควรทําหนาที่ของตนเองใหถูกตองหรือเมื่อไมสามารถแกไขปญหาในเหตุการณใดๆ ได จึงเสนอสภา
มหาวิทยาลัยเพ่ือช้ีนําแนวทางที่เหมาะสมตอไป 
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สรุปบทบาทหนาท่ีของกรรมการสภามหาวิทยาลัย  

 

 

กําหนดเปาหมายวางนโนบาย

ออกกฏ ขอบงัคับ ระเบียบ ประกาศ

อนุมัติ พัฒนา ประกันความพอเพียงของการเงิน
และทรัพยสิน

สรรหา ประเมิน ชวยเหลือ ผูบริหารสูงสุด

อนุมัติ ทบทวน กํากับมาตรฐาน ของงานวิชาการ 
และประกันคุณภาพภายใน

กํากับดูแล ตดิตาม ตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
ฝายบริหาร

เชื่อมโยงมหาวิทยาลัยกบัชุมชน และชมุชนกับ
มหาวิทยาลัย

สงเสริมใหเกิดระบบธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ
มหาวิทยาลัย
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2. การทําหนาท่ีกรรมการสภามหาวิทยาลัยอยางมีประสิทธิภาพ 

 
ศาสตราภชิาน ไกรฤทธิ์  บุณยเกียรติ

สรุปประเดน็ท่ีสําคัญ 
 

1. สภามหาวิทยาลัยในตางประเทศ 
2. รูปแบบของสภามหาวิทยาลัย 
3. จรรยาบรรณของสภามหาวิทยาลัย 
4. เ ล ข า นุ ก า ร ส ภ า ม ห า วิ ท ย า ลั ย ที่ มี

ประสิทธิภาพ 
 

 

 
ศาสตราภิชานไกรฤทธ์ิ บุณยเกียรติ (กรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา และกรรมการสภามหาวิทยาลัยศิลปากร) เปนวิทยากรนําเสนอการทํา
หนาที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยอยางมีประสิทธิภาพ ตอผูเขารวมหลักสูตรธรรมาภิบาลเพ่ือการ
พัฒนาอุดมศึกษา รุน 4 โดยมีสาระสําคัญดังน้ี 
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 ประเด็นที่ไดรับความนิยมเกี่ยวกับสภามหาวิทยาลัย  

ยุโรป  อเมริกา ประเทศไทย 

Ram Charan’s นําเสนอประเด็น
คําถามเกี่ยวกับสภามหาวิทยาลัย 
ดังนี้ 

ผลการสํารวจการทําหนาที่ของ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยที่มี
ประสิทธิภาพ 10 อันดับแรก มี
ดังนี้ 

John Carver’s นําเสนอประเด็น
สําคัญเก่ียวกับสภามหาวิทยาลัย ดังนี้ 
1. หลักเกณฑ บทบาทหนาที่ของ

สภา 1. จํานวน องคประกอบและท่ีมาของ
สภาท่ีเหมาะสมหรือไม  1. 2. ขนาดของคณะกรรมการสภา  ธรรมาภิบาลเปนพื้นฐานของสภา

ในการบริหารมหาวิทยาลัย 2. 2. องคประกอบของ
คณะกรรมการ 

มหาวิทยาลัยควรมีการบริหาร
ความเสี่ยงเพื่อคุมครองสิทธิ
ประโยชนของมหาวิทยาลัยหรือไม

3. การเลือกองคประกอบของสภา
มหาวิทยาลัยท่ีมีความหลากหลาย 3. กระบวนการสรรหาและตอบ

รับ 4. 3. ความสัมพันธระหวางสภาและ
ฝายบริหารของมหาวิทยาลัย 

สภามหาวิทยาลัยควรจัดเตรียม
กําหนดแนวทางและกระบวนการ
แกปญหาเฉพาะหนา Crisis 
Management หรือไม 

4. วัฒนธรรมและสไตลการ
ประชุม   5. หนาที่ในการตัดสิน การมอบ

อํานาจและการสั่งการ 5. วาระเชิงธุรการและยุทธสาสตร 
รวมทั้ง การกําหนดและ
คัดเลือกวาระการประชุมที่
เหมาะสม 

6. 4. สภาตองหลีกเล่ียงการลวงลูก 
(Micromanagement)  

ควรเตรียมบุคคลที่เหมาะสมเปนผู
สืบทอดตําแหนงอธิการบดีหรือไม

7. 5. สองขั้วความคิดในการทําหนาที่
ของสภาระหวาง Control และ 
Empowerment   

สภามีสวนเก่ียวของกับการกําหนด
ยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยมาก
นอยเพียงใด  

6. บทบาทของคณะกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย 

7. 6. 8. อนุกรรมการท่ีจําเปนตอการ
นํานโยบายไปปฏิบัติ 

สภาตองทราบขอมูลพื้นฐานและ
ขอมูลสําคัญท่ีเก่ียวของกับ
มหาวิทยาลัยนั้นๆ มากนอย
เพียงใด 

การบริหารการประชุมใหมี
ประสิทธิภาพ   

9. 8. ความมั่นใจคณะกรรมการและ
บริหารการจัดการอยางมี
ประสิทธิภาพ (การวัดประเมินผล
และการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ) 

ความสัมพันธระหวางสภา
มหาวิทยาลัยกับอธิการบดี 

9. 7. การเชื่อมโยงระหวางสภากับ
หนวยงานท่ีเก่ียวของภายนอก 

สภาควรมีสวนรวมในการพิจารณา
กําหนดคาตอบแทนตางๆ ของ
สภาหรือฝายบริหารหรือไม
อยางไร 

10. 10. การกํากับดูแลเพ่ือประโยชน
ของมหาวิทยาลัยในระยะยาว 

11. 8. หนาที่ที่สภามหาวิทยาลัย
ควรปฏิบัตินอกเหนือจากบทบาท
หลัก  

ที่ประชุมตองประกอบดวย
กรรมการสภาผูทรงคุณวุฒิ  

9. คุณลักษณะของสภาท่ีดีที่สุดของ
มหาวิทยาลัยเปนอยางไร 12. เหตุการณเฉพาะหนาที่สภา

ควรปฏิบัติ   10. สภาจะบริหารระยะเวลาท่ี
เหมาะสมในการประชุมแตละครั้ง
อยางไร 

11. จะมีวิธีการอยางไรท่ีจะทํา
ใหที่ประชุมคณะตางๆ (ที่ประชุม
อธิการบดี สภาวิชาการ ฯลฯ) 
ของมหาวิทยาลัยมีการดําเนินงาน
ตามบทบาทหนาที่ที่รับผิดชอบ
อยางมีประสิทธิภาพ เพื่อ

หนาที่ของเลขานุการสภา
มหาวิทยาลัย 
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ยุโรป  อเมริกา ประเทศไทย 

12. สภามหาวิทยาลัยจะมีแนว
ทางการประเมินตนเองอยางไร 
เพื่อตรวจสอบความสัมพันธ
ระหวางบทบาทหนาที่และผลการ
ปฏิบัติงาน 

13. จะมีวิธีการยับย้ังการ
ดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัยที่
มีการลวงลูกอยางไร 

14. จะมีการเตรียมการ
ดําเนินงานรวมกันระหวาง
กรรมการสภาและผูแทนจากท่ี
ประชุมตางๆ ของมหาวิทยาลัย
อยางไร 

 
 

ท่ีประชุมไดอภิปรายกันอยางกวางขวาง และมีขอเสนอแนะดังน้ี 
1. ประเด็นสําคัญของการทําหนาที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยอยางมีประสิทธิภาพ คือ การ

กําหนดแนวทางสําหรับนายกสภาใหเขาใจบริบทที่เก่ียวของตามแนวคิดขางตน  รวมทั้งการกระตุนให
ฝายบริหารและบุคลากรไดปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของตนเองตามกฎ ระเบียบของมหาวิทยาลัย 
โดยเฉพาะกรณีมหาวิทยาลัยราชภัฏ  

2. สภาอาจารยเปนคณะทํางานที่สําคัญของมหาวิทยาลัย เน่ืองจากเปนฝายรับทราบขอมูลใน
เชิงลึกของมหาวิทยาลัย  และนําเสนอตอสภาไดรับทราบรวมทั้งการใหขอเสนอแนะที่เก่ียวของ โดยไม
ทําหนาที่เปน“ฝายคาน” แตคํานึงถึงประโยชนของมหาวิทยาลัยเปนสําคัญ 
 
รูปแบบของสภามหาวิทยาลัย  
 รูปแบบของกรรมการสภามหาวิทยาลัยน้ันกอตัวจากหลายองคประกอบรวมกัน ไดแก  

1. บอรดมีสมรรถภาพ : Highly Committed / Highly Informed 
2. บอรดส่ังการ : Highly Committed / Lowly Informed 
3. บอรดสังสรร : Lowly Committed / Highly Informed 
4. บอรดตรายาง : Lowly Committed / Lowly Informed* 

 

 *สภาตรายาง (Rubber - Stamp Syndrome) 
 สภาตรายางมีสาเหตุหลายประการ ไดแก วาระที่ฝายเลขาฯ เสนอมีแตขอมูลและเปนเรื่อง
ปลีกยอยมากโดยเฉพาะเรื่องทั่วไป หรือมีขอมูลรายละเอียดนอยรวมทั้งไมมีขอมูลทางเลือกหรือขอเสนอ
ที่เหมาะสม ทําใหสภาไมมีทางเลือกสําหรับการตัดสินใจ มีแตเรื่องมองระยะส้ันที่ไมเก่ียวของกับกรอบ



 

จรรยาบรรณของสภามหาวิทยาลัย  ที่ยังเปนที่ถกเถียงในปจจุบัน 
1. การบริหารแบบลวงลูก 
2. ความลาชาในเรื่องที่ไมสมควร 
3. การความเห็นสวนตัวในที่ประชุม  
4. การแยกแยะระหวางการรักษาความลับกับความโปรงใน 
5. การมีผลประโยชนทับซอน*  
6. การเปนนํ้าหน่ึงใจเดียวกัน : โดยเฉพาะความคิดเห็นควรนําเสนอในที่ประชุมเทาน้ัน ไมควร

นํามติหรือประเด็นตางๆ ไปวิพากษวิจารณนอกที่ประชุม 
 

 *การมีผลประโยชนทับซอน (Conflict of Interest) 
1) Conflict of Interest หมายถึง การที่ผลประโยชนสวนตัวขัดแยงกับสถาบันฯ  
2) อาจเปนเรื่องเกี่ยวกับเงิน  
3) นโยบายของสภาเก่ียวกับขอมูลที่ควรจะเปดเผยตอบุคลลที่เกี่ยวของหรือสาธารณชน

ดังน้ันนายกสภามหาวิทยาลัยควรมีการตรวจสอบเอกสารหลักฐานตางๆ ของประเด็นที่จะสรุปเปนมติ
ของที่ประชุมสภา เพ่ือรองรับการตรวจสอบจากแหลงตางๆ 

4) ควรกําหนดเกณฑในการตัดสินการกรณีเกิดผลประโยชนทับซอน 
5) ตัวอยางการมีผลประโยชนทับซอนในสภา เชน คาตอบแทนจากตําแหนง กรรมการมี

สวนไดเสียกับการรับจางงานของมหาวิทยาลัย การฝากคนเขาเรียนหรือทํางาน  การนําชื่อสถาบันไป
อางเพ่ือประโยชนในเรื่องสวนตัว 

6) การดําเนินการเกี่ยวกับการมีผลประโยชนทับซอน 
- การแสดงความบริสุทธ์ิใจของกรรมการฯ กอนและหลังการประชุม 
- กําหนดแนวทางการดําเนินการแกไข เม่ือประธานกรรมการ อธิการบดี หรือ

เจาหนาที่ปฏิบัติการเขาขาย 
 

ท่ีประชุมไดอภิปรายกันอยางกวางขวาง และมีขอเสนอแนะดังน้ี 
1. การข้ึนคาธรรมเนียมการศึกษาและคาหนวยกิต กรณีมหาวิทยาลัยในกํากับน้ันมีชองวางของ

กฎหมาย ทําใหการพิจารณาคาธรรมเนียมบางรายการไมตองผานความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย 
โดยเฉพาะอยางยิ่งโครงการพิเศษตางๆ  ดังน้ันผูที่มีสวนเกี่ยวของในการพิจารณาจึงตองมีคุณธรรม
จริยธรรมเปนหลักในการปฏิบัติงาน 

2. มหาวิทยาลัยแตละแหงมีบริบทของปญหาแตกตางกัน ทั้งน้ีการปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับ
ตลอดจนการรายงานผลการดําเนินงานจึงเปนกิจกรรมสําคัญที่จะเชื่อมโยงการทํางานระหวางฝาย
บริหารและสภามหาวิทยาลัย ดังน้ันการออกกฎหมายลูกของสภามหาวิทยาลัยจึงเปนการแกไขปญหา
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เลขานุการสภามหาวิทยาลัยท่ีมีประสิทธิภาพ ควรทําตามหนาที่ ดังน้ี 

ก. การประชุม : เปนธุระจัดการประชุม การทําวาระการประชุม จัดบุคลากรดูแลกรรมการ 
การจัดทํารายงานการประชุมที่มีประสิทธิภาพ การจัดสงเอกสารประชุมกอนการประชุมใหมีความ
เหมาะสม  ติดตามการดําเนินงานตามมติโดยเฉพาะเรื่องสืบเน่ือง  และดูแลการปฏิบัติตามกฎ 

ข. งานนโยบาย : ทบทวนเอกสารและขอมูลใหทันสมัยถูกตอง จัดการและจัดเก็บเอกสาร 
รวมทั้งชวยเสนอแนะกรรมการผูใหขอมูลในการประชุมแตละครั้ง 

ค. การพัฒนาบอรด : ปฐมนิเทศนบอรดใหม ประสานงานบอรด ดูแลการประเมิน 
ประสานงานประชุมนอกสถานที่ ชวยเรื่องการสรรหา 

ง. ดูแลการส่ือสาร : รางสุนทรพจน ใชอินเตอรเน็ตในการจัดสงเอกสารวาระการประชุม ชวย
จดหมายโตตอบ จัดการเรื่องเดินทาง งานบริการตามหนาที่ ติดตอฝายกฎหมาย ติดตอระหวางสถาบัน
และติดตอผูมีสวนไดเสีย 

จ. งานพิเศษ : เก็บรักษาตราประทับ ชวยกรรมการสรรหา สรรหาเจาหนาที่ฝายเลขาฯ 
อํานวยความสะดวกอนุกรรมการชุดตางๆ ชวยงานประเมินของบอรด ชวยเรื่องบัตรผานและตั๋วในงาน
สําคัญตางๆ 
 

คุณสมบัติหลัก 
- มืออาชีพ (Professional)  
- ใสใจในหนาที ่(True Interest)  
- เขาใจบทบาทชัดแจง (Clear Understanding)  
- สนับสนุนธรรมาภิบาล (Support Good Governance)  
- ทักษะการส่ือสาร (Communication Skills)  
- มีระเบียบและยืดหยุนเปน (Organized and Flexibility)  

  

คุณสมบัติพิเศษ 
- วางใจได (Trustworthy)  
- มีสามัญสํานึก (Commonsense)  
- ใหคําปรกึษาอยางฉลาด (Wise Consult)  
- เปนนักการทตู (Diplomatic)  
- ทํางานมีระบบ (Systematic)  
- เปนนักอํานวยความสะดวก (Facilitate)  
- เปนนักแกปญหา (Problem Solver)  
- มีสติอยูตลอด (Self Awareness)  
- ภูมิใจแตไมหยิ่ง (Self Esteem)  
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- ทํางานทามกลางความขัดแยงได (Comfortably Balanced)  
- มีประสบการณมากพอ (Well Experienced) 
- ใจเย็นอยางมีสมรรถภาพ (Keep Cool)  
- เชื่อม่ันตอสถาบันสภาฯ (Institution  Champion)  
- เปนผูพิทักษธรรมาภิบาล (Guardian of G.G.)  

 

ท่ีประชุมไดอภิปรายกันอยางกวางขวาง และมีขอเสนอแนะดังนี้ 
1. อธิการบดี หรือผูอํานวยการสํานักงานสภามหาวิทยาลัยมีความเหมาะสมสําหรับการทํา

หนาที่เปนเลขานุการที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย 
2. กรณีวิทยาลัยดุสิตธานี ในระยะแรกอธิการบดีทําหนาที่ เลขานุการที่ประชุมรวมกับ

คณะทํางาน  และในปจจุบันเมื่อมีขอกําหนดใหมีผูทําหนาที่เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  จึงมอบหมาย
ใหรองอธิการบดีฝายวิชาการทําหนาที่แทน ทั้งน้ีในระยะแรกอยูภายใตการดูแลของอธิการบดี
โดยเฉพาะอยางยิ่งความถูกตองครบถวนของเอกสารวาระการประชุม เพ่ือใหมีความเพียงพอตอการ
พิจารณาของที่ประชุม  โดยคํานึงถึงเปาหมายคุณภาพของระบบการบริหารจัดการในสถาบันอุดมศึกษา
เปนสําคัญ ทั้งในมุมมองของบุคลากรและสาธารณชน  
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3. กฏหมายและวิธีปฏิบัติที่ควรทราบ 

 
นาย พงศเทพ เทพกาญจนา 

สรุปประเด็น 
1. กฏหมายการอุดมศึกษา 
2. กฏหมายปกครองที่เกี่ยวของกับมหาวิทยาลัย 
3. ความรับผดิ 

 

นายพงศเทพ เทพกาญจนา (นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรม
ราชูปถัมภ) เปนวิทยากรนําเสนอกฎหมายและวิธีปฏิบัติที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยควรทราบ ตอ
ผูเขารวมหลักสูตรธรรมาภิบาลเพ่ือการพัฒนาอุดมศึกษา รุน 4 สามารถสรุปประเด็นสาระสําคัญได 
ดังน้ี 

 

กฎหมายที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติหนาที่ของกรรมการสภามหาวิทยาลัยมีเปนจํานวนมาก ทั้งน้ี
สํานักงานเลขานุการสภามหาวิทยาลัยควรทําหนาที่รวบรวมกฎหมายที่เกี่ยวของเสนอใหกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยและผูที่เกี่ยวของไดรับทราบและยึดเปนแนวปฏิบัติตอไป 

 

เมื่อพิจารณาพิจารณาตามรัฐธรรมนูญ ประกอบดวย 2 สวน ประกอบดวย 
สวนที่ 1 : กฎหมายสถาบันอุดมศึกษา 

- พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  

- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 

- กฎหมายจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษา  
- ระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547  

- พระราชบัญญัติการบริหารสวนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2550 

- พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศ ขอบังคับ ระเบียบฯ 
สวนที่ 2 : กฎหมายอื่น 

- พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 

 

18



- ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
- พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. 2539 

- พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 

- ประมวลกฎหมายอาญา 
- พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 

2542 

- พระราชบัญญัติมาตรการของฝายบริหารในการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 
2551 

- พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศ ขอบังคับ ระเบียบฯ 
 
การพิจารณากฎหมายในอันดับแรกน้ัน ใหพิจารณาตาม “ลําดับศักดิ์ของกฎหมาย”  ซึ่ง

สามารถเรียงตามลําดับ ไดดังน้ี 
อันดับที่ 1 :  รัฐธรรมนูญ 
อันดับที่ 2 :  พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญ / พระราชบัญญัติ / พระราชกําหนด 
อันดับที่ 3  :  พระราชกฤษฎีกา 
อันดับที่ 4  :  กฎกระทรวง 
อันดับที่ 5  :  ประกาศ ระเบียบ ขอบังคับ ขอกําหนด 
อันดับที่ 6  :  ขอบัญญัติทองถ่ิน 
อันดับที่สุดทาย  : พระบรมราชโองการในสมัยสมบูรณาญาสิทธิราช ประกาศคณะตางฯ 

ขึ้นอยูกับเน้ือหาวาเทียบไดกับกฎหมายใด 
 

หลักการเกีย่วกับลําดบัศกัดิ์ของกฎหมาย 
1. กฎหมายที่มีศักดิ์ต่ํากวาจะออกไดโดยอาศัยอํานาจตามหนาที่กฎหมายศักดิ์สูงกวาใหไว เชน 

ระเบียบหรือขอบังคับของมหาวิทยาลัย ตองมีที่มาจากกฎหมายที่มี่ศักดิ์สูงกวาใหอํานาจ 
2. กฎหมายที่มศีักดิ์ต่าํกวาจะมีขอบเขตเกินกวากฎหมายศักดิ์สูงกวาไมได 
3. หากบทบัญญตัิของกฎหมายขัดแยงกัน ตองใชกฎหมายที่มศีักดิ์สูงกวาบังคับ ไมวากฎหมาย

ที่มีศักด์ิสูงกวาน้ันจะออกกอนหรือหลังกฎหมายศกัดิ์ต่าํกวา  
และส่ิงสําคัญอีกประการหน่ึง คือ ประเด็นถอยคําในกฎหมาย ตองเขียนหลักการ(กฎ ระเบียบ 

ขอบังคับ) ใหชัดเจนโดยฝายกฎหมายของมหาวิทยาลัย  และควรพิจารณาใหคํานิยามเพ่ืออธิบายความ
ชัดเจนของประเด็นที่เกี่ยวของ   
 

หลักการสําคัญในรัฐธรรมนูญและกฎหมายท่ีเกี่ยวกบัมหาวิทยาลัย ประกอบดวย 3 สวน ดังน้ี 
1. ประชาธิปไตย  
2. ระบบการศึกษา  
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3. การบรหิารกิจการบานเมืองที่ดี  
ประชาธิปไตย : สงเสริมและปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนพระ

ประมุข โดยมีหลักการ 
1. การเลือกตั้งทีเ่สรีและเปนธรรม     
2. การมีสวนรวม    
3. ความรับผิดชอบ 
4. การคุมครองสิทธิเสรีภาพ    
5. การยดึถือเสียงขางมาก การคุมครองเสียงขางนอย 

 

ระบบการศึกษา มี 5 องคประกอบ 
1. ประชาชน : ประชาชนมีสิทธิและเสรีภาพในการศึกษาอยางตอเน่ืองรวมทั้งการศึกษา

ดวยตนเอง ดังน้ันบทบาทของมหาวิทยาลัยตองตอบสนองสิทธิของประชาชนที่ไดรับตอการศึกษาน้ัน  
2. รัฐ : สงเสริมและสนับสนุนการศึกษาทีม่ ี“คุณภาพ” 
3. การจัดการศกึษา : เปนแบบพหุภาคี ทกุภาคสวนตองมีสวนรวมในการจัดการศกึษา 
4. สถานศึกษา : ความมีอิสระในการบริหารจัดการ “ภายใตการกํากับดูแล” 
5. เปาหมาย : เพ่ือพัฒนาคนใหมคีวามสมบูรณและมีความพรอมในการดํารงชีวิต 

  
การบริหารกจิการบานเมืองท่ีดี รวมทั้งการดาํเนินการตางๆ ในมหาวิทยาลัยที่ตองมีการ

พัฒนาความหมาย ใหมีความเห็นและความเขาใจทีต่รงกัน 
1. ประสิทธิผล (Effectiveness) 
2. ประสิทธิภาพ (Responsiveness) 
3. การตอบสนอง (Responsiveness) 
4. ภาระรับผิดชอบ (Accountability) ตอผูที่มีสวนไดสวนเสีย 
5. ความโปรงใส (Transparency) พรอมรับการตรวจสอบและประเมินผล 
6. การมีสวนรวม (Participation) 
7. การกระจายอํานาจ (Decentralization) 
8. นิติธรรม (Rule of Law) กฎหมายตองบังคับทั่วไปกับทุกคนรวมทั้งองคกรและเจาหนาที่

ของรัฐ และมีการปรพกาศใชอยางเปดเผย ตราข้ึนเพ่ือใหมีผลบังคับในอนาคตและตองมีขอความที่
ชัดเจน ไมมีขอความที่ขัดแยงกันเอง เปนตน 

9. ความเสมอภาค (Equity) 
 

สาระสําคัญของรัฐธรรมนูญท่ีเกี่ยวของกับการศึกษา สามารถสรุปไดดังน้ี 

- สิทธิเสรีภาพของชนชาวไทย ในประเด็นการมีเสรีภาพทางวิชาการของบุคคล ดานการศึกษา
อบรม การเรียนการสอน การวิจัย และการเผยแพรงานวิจัยตามหลักวิชาการ   

- บุคลากรทางการศึกษามีความเกี่ยวของและใชสิทธิทางศาลได 
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- หนาที่ของชนชาวไทยที่พึงจะไดรับจากหนวยงานของรัฐ  คือ การไดรับบริการตามหลักธรร
มาภิบาลของการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 

- แนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรัฐ คํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชน การกระจายอํานาจการมี
สวนรวมในการจัดการศึกษา และการดําเนินงานของหนวยงานของรัฐที่ตองไมประกอบกิจการที่มี
ลักษณะการแขงขันกับเอกชน เชน กิจการเพ่ิมเติมที่เปนสวนหน่ึงของการเรียนการสอน เชน การสราง
โรงแรม หรือการสรางศูนยการคาซึ่งถือเปนกิจการที่มีลักษณะแขงขันกับเอกชน ซึ่งขัดตอรัฐธรรมนูญ  
ดังน้ันสถาบันอุดมศึกษาควรพิจารณาทบทวนแนวทางดําเนินการตามขอบเขตและภารกิจของตนเอง    
 
สาระสําคัญของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 สามารถสรุปไดดังน้ี 

- การพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณ โดยใชระบบการเรียนการสอนที่ “เนนผูเรียนเปน
ศูนยกลาง” อยางแทจริง 

- ปลูกฝงจิตสํานึกที่ถูกตองใหกับผูเรียนเกี่ยวกับการเมืองและการปกครอง รูจักรักษาและ
สงเสริมสิทธิ หนาที่ เสรีภาพ ความเคารพกฎหมาย รูจักรักษาผลประโยชนสวนรวมของประเทศชาติ 
และการมีความคิดริเริ่มสรางสรรค 

- การสงเสริมสนับสนุนการศึกษาตอเน่ืองตลอดชีวิต การมีสวนรวมของภาคสวนที่เก่ียวของใน
การจัดการศึกษา รวมทั้งการพัฒนาการศึกษาของชุมชน เชน การใหบริการหองสมุดของมหาวิทยาลัย
ตอนักศึกษาและประชาชนในทองถ่ิน 

- กระทรวงศึกษาธิการมีอํานาจหนาที่เก่ียวกับการสงเสริม และกํากับดูแลการศึกษาทุกระดับ
และทุกประเภท กําหนดนโยบาย แผน และมาตรฐานการศึกษารวมทั้งการติดตามตรวจสอบ และ
ประเมินผลการจัดการศึกษา และการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ภายใตการกํากับดูแลของสภา
สถานศึกษา โดยคํานึงถึงขอบังคับและเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

- ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา 
- อํานาจการจัดการทรัพยสินของมหาวิทยาลัย  

 

สาระสําคัญของพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546  

- บทบาทภารกิจของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาในการเสนอนโยบายอุดมศึกษา 
เพ่ือใหสถาบันอุดมศึกษาไดนําไปกําหนดนโยบายและแผนการปฏิบัติงาน 

- อํานาจหนาที่ของกระทรวงศึกษาธิการ ดานงบประมาณ การจัดการศึกษาและการจัดตั้ง  
ยุบรวม ปรับปรุงและเลิกสถานศึกษา รวมทั้งการวางระเบียบปฏิบัติราชการของสถานศึกษาในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ 
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กฎหมายจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษา ควรประกอบดวย 
1. วัตถุประสงค : คํานึงถึงภารกิจหลักตามบริบทของสถาบันอุมศึกษา  
2. ภาระหนาที่ของสถาบัน  
3. อํานาจนาที่ของสภาสถาบัน : เปนสวนสําคัญ โดยเฉพาะอยางยิ่งเพ่ือประโยชนในการ

คัดเลือกวาระประชุมที่ตองพิจารณาตามอํานาจหนาที่ของสภา 
4. กฎเกณฑการประชุมสภาสถาบัน :  โดยปกติจัดทําเปนขอบังคับ เชน ขอบังคับการประชุม  

ตางๆ  ซึ่งเปนกฎกติกาที่ผูเขารวมการประชุมตองยึดนําไปปฏิบัติ 
5. อธิการบดี : ระบุที่มาและกรอบอํานาจหนาที่  เน่ืองจากอธิการบดีเปนผูที่มีบทบาทตอการ

ขับเคล่ือนนโยบายของสถาบันอุดมศึกษา  
6. อํานาจหนาทีข่ององคกรอ่ืนในสถาบันที่สําคัญ  
เพ่ือใหเกิดความสอดคลองกับลักษณะของมหาวิทยาลัยประเภทตางๆ ไดแก 

- มหาวิทยาลัยของรัฐ  มีความเปนอิสระภายใตการกํากับของสภาสถาบัน 

- มหาวิทยาลัยในกํากับ มีความเปนอิสระในการบริหารจัดการ(ดานการเงินและบุคลากร) 

- มหาวิทยาลัยเอกชน  ในปจจุบันถูกควบคุมมาก  ในทางตรงกันขามควรมีความเปนอิสระ
ดานการบริหารจัดการมากกวามหาวิทยาลัยของรัฐ  โดยเฉพาะความเปนอิสระและบทบาทของผูรับ
ใบอนุญาตในการสรรหาสภามหาวิทยาลัยและการบริหารสถาบันอุดมศึกษา 

 

กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

รายการ 
ประเภทสถาบันอุดมศึกษา 

ม.รัฐและ ม.ในกํากับ ม.เอกชน 
ตัวแทนเจาของ ประชาชน ผูรับใบอนุญาต 
ผูมีสวนไดสวนเสีย  เขา
ร วมเปนกรรมการสภา
สถาบัน 

นักศึกษา นักศึกษา 

ปจจุบัน 15-59 คน (ตามกฎหมาย) 11-18 สัดสวนกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย และเปนสัดสวนบุคคลภายนอกมากกวา 
(บุคคลภายนอกและ
ภายใน) 

คน 

ขอสังเกต 
1. ในปจจุบันมหาวิทยาลัยในประเทศไทยไมมีองคประกอบของผูแทนนักศึกษา และ

ไมมีกรรมการท่ีไมมีสิทธิลงมติ (Non Voting Member) เชนเดียวกับตางประเทศ  
ดังนั้นในอนาคตควรใหสิทธิผูแทนนักศึกษาเขารวมในสภามหาวิทยาลัยเนื่องจาก
เปนผูที่มีสวนไดสวนเสียโดยตรง (หรือผูปกครอง) แตอาจเปนประเด็นท่ี
เปล่ียนแปลงไดยาก 

 
 
 
 
 2. การแตงต้ังสภามหาวิทยาลัยในอเมริกาจะไดรับการแตงต้ังโดยผูวาการรัฐ 
วาระ (จํากัดวาระ / ความ
ตอเนื่อง ความคิดใหม / 
นวัตกรรม) ปจจุบัน 2-4 
ป 

2-3 ป ไมจํากัดวาระ 
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อํานาจหนาท่ีกรรมการสภามหาวิทยาลัย สภามหาวิทยาลัยตองทราบขอมูลและรูจัก
มหาวิทยาลัยเปนอยางดี เพ่ือทําหนาที่ในการช้ีนําตลอดจนทาํหนาทีสํ่าคัญ ตอไปน้ี 

1. กําหนดนโยบาย : และควรใหความสําคญัเปนอันดับแรก  
2. งานนิติบัญญตัิ : ออกกฎ ระเบียบ ขอบังคับตางๆ 
3. การกาํกับการดําเนินการของฝายบรหิาร  
4. การแตงตั้ง ถอดถอนผูดาํรงตําแหนงที่สําคัญ : และเตรียมการสรางผูนํารุนตอไป 
5. อนุมัติงบประมาณ 
6. บริหารงานบุคคล 

หนาท่ีของกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

- ใชความระมัดระวังในการปฏิบัติหนาที่มากกวาบุคคลทั่วไป 

- มีความซื่อสัตยสุจริต รักษาประโยชนของสถาบัน  

- ปฏิบัติตามกฎเกณฑและขอบังคับที่กาํหนด  

- เปดเผยขอมูลอยางโปรงใสโดยความสุจริตใจ  โดยเฉพาะขอมูลที่ไดรับผลประโยชนหรือ
สงผลกระทบตอมหาวิทยาลัย 

 

ระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547  
1. สถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่เปนสวนราชการ  มีหนาที่ประเมินและพัฒนาขาราชการพลเรือน

ในสังกัด 
2. กพอ. กําหนดหลักเกณฑและวิธีการบริหารงานบุคคล รวมทั้งคาตอบแทนของสภา

มหาวิทยาลัย 
 

พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 
มีหลักสําคัญคือผูใชอํานาจทางปกครองของรัฐ (มหาวิทยาลัยทุกประเภท) ในการออกระเบียบ 

ขอบังคับ หรือประกาศที่มีผลใชบังคับเปนการทั่วไป  หรือคําส่ังที่มีผลตอสิทธิและหนาที่ของบุคคล ตอง
มีหลักเกณฑมาตรฐานและความเปนธรรม “ขั้นต่ํา” ที่ตองดําเนินการตามอยางเครงครัด   

 
ความรับผิดอันเกิดจากการละเมิดตามประมวลกฎหมายอาญาและพาณิชย 

- การจงใจประมาทเลินเลอทําใหผูอื่นเสียหาย โดยเฉพาะการหม่ินประมาทในที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัย หรือการนําไปขอมูลสําคัญไปเผยแพรนอกที่ประชุมโดยไมไดรับอนุญาต 

- พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. 2539 คุมครองผูปฏิบัติงานใน
หนวยงานของรัฐ รวมถึงผูปฏิบัติงานตําแหนงกรรมการสภามหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยใน
กํากับในการปฏิบัติหนาที่ตางๆ เม่ือเจาหนาที่กระทําละเมิดในการปฏิบัติหนาที่ ผูเสียหายตองฟอง
หนวยงานโดยตรง แตหากถาเจาหนาที่กระทําละเมิดโดยมิใชการกระทําในการปฏิบัติหนาที่ เจาหนาที่
ตองรับผิดเอง 
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พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540  
มีสาระสําคัญที่เกี่ยวของคือขาวสารเก่ียวกับส่ิงเฉพาะตัวของบุคคลซ่ึงจะเปดเผยไดเมื่อเจาของ

ขอมูลใหความยินยอม  และมีหลักการคือใหประชาชนเขาถึงได  เชน ผลสอบและคะแนนสอบเขา
มหาวิทยาลัยไมใชขอมูลสวนบุคคล ดังน้ันมหาวิทยาลัยสามารถเปดเผยใหผูสอบรับทราบได 
ประมวลกฎหมายอาญา  

1. (มาตรา 157) เปนสาระที่ สําคัญที่ สุด โดยระบุถึงการที่ เจาพนักงานรวมทั้ งสภา
มหาวิทยาลัย “ปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบ” ทําใหเกิดความเสียหายแกผูหน่ึงผูใด 
หรือแสวงหาประโยชน   

2. ประชาชนไทยจะแกตัววาไมรูกฎหมายเพ่ือใหพนจากความรับผิดในทางอาญาไมได แตถา
ศาลเห็นวาตามสภาพและพฤติการณ ผูกระทําอาจไมรูวากฎหมายบัญญัติวาการกระทําน้ันเปนความผิด 
ศาลอาจอนุญาตใหแสดงพยานหลักฐาน และถาศาลเชื่อวาผูกระทําไมรูวากฎหมายบัญญัติเชนน้ัน ศาล
จะลงโทษนอยกวาที่กฎหมายกําหนดไวเพียงใดก็ได 
 

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 
1. เกี่ยวของกับเจาหนาที่ของรัฐ (ผูดํารงตําแหนงทางการเมือง ขาราชการหรือพนักงานสวน

ทองถ่ินซึ่งมีตําแหนง หรือเงินเดือนประจํา พนักงานหรือบุคคลผูปฏิบัติงานในรัฐวิสาหกิจหรือหนวยงาน
ของรัฐ ผูบริหารทองถ่ินและสมาชิกสภาทองถ่ินซึ่งมิใชผูดํารงตําแหนงทางการเมือง เจาพนักงานตาม
กฎหมายวาดวยลักษณะปกครองทองที่) รวมถึงกรรมการสภาสถาบันฯ 

2. ขอหามกรรมการสภามหาวิทยาลัยของรัฐ ในการรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดจากผูอื่น 
 เวนแตเปนส่ิงที่พึงไดตามกฎหมาย 

- การรับจากญาติ ตองไมเกินจํานวนที่เหมาะสมตามฐานานุรูป 

- รับจากผูมิใชญาติมีมูลคาในการรับจากแตละคนแตละโอกาส “ไมเกิน 3,000 บาท” 

- รับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใด ที่เปนการใหในลักษณะใหกับบุคคลทั่วไป 
 
ท่ีประชุมไดอภิปรายอยางกวางขาง สามารถสรุปได ดังนี้ 

1. ในกรณีการเกิดความขัดแยงสวนตัวระหวางฝายบริหารของมหาวิทยาลัย และไดเปดเผย
ขอมูลสวนบุคคลโดนเฉพาะขอมูลเก่ียวกับการเงินของอีกฝายในที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยน้ัน ตาม
กฎหมายทางแพงและอาญาถือวาผูที่นําขอมูลมาเปดเผยขอมูลถึงแมวาจะเปนความจริงหรือไมมี
ความผิด  อีกทางหน่ึงเปนประเด็นของความเหมาะสมและความผิดทางวินัยของผูที่ถูกกลาวหา 

2. การกําหนดนโยบายหรือการกํากับดูแลมหาวิทยาลัยปจจัยสําคัญคือคุณสมบัติและความ
เชี่ยวชาญของนายกสภามหาวิทยาลัยและความหลากหลายขององคประกอบ  รองลงมาคือกฎเกณฑ 
ระเบียบของมหาวิทยาลัยที่เปนอุปสรรคในการปฏิบัติหนาที่ของบุคลากร  ดังน้ันเปนหนาที่ของนายก
สภามหาวิทยาลัยในการใหความเปนธรรม เปนที่พ่ึงของผูบริหารและมหาวิทยาลัย และมุงผลประโยชน
ตอสาธารณะ  
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3. อํานาจหนาที่ของกรรมการสภามหาวิทยาลัย “การกํากับการดําเนินการ” เปนทั้งศาสตร
และศิลปในการกับกําดูแลกิจการของมหาวิทยาลัยใหเปนไปตามกฎหมาย และมีความใกลเคียง ไมมี
เสนแบงที่ชัดเจนกับ “การลวงลูก” ทั้งน้ีขึ้นอยูกับความสัมพันธระหวางสภามหาวิทยาลัยกับฝายบริหาร 

4. ในการกําหนดระเบียบ กฎ เกณฑ ของสถาบันอุดมศึกษาน้ันควรกําหนดนิยามของคําที่
เก่ียวของ เพ่ือนําไปสูการปฏิบัติในแนวทางเดียวกันไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะระเบียบการ
เบิกจายคาตอบแทนการสอนตามภาระงาน  หรือหากไมมีการระบุนิยามใหผูใชศึกษาเพ่ิมเติมใน
กฎระเบียบขอบังคับหรือสามารถอางอิงในพจนานุกรมหรือรัฐธรรมนูญในอันดับแรก และสามารถใช
ความหมายของคําศัพทที่เขาใจทางวิชาการในลําดับตอมา  หรือควรทําความตกลงกับกรมบัญชีกลาง
เกี่ยวกับขอบขายนิยามของการเบิกจายคาตอบแทนน้ันๆ  หรือหากระเบียบทําใหไมสามารถเบิก
คาใชจายไดตามสิทธิพ้ืนฐานของกรมบัญชีกลาง (ตามระเบียบเบิกไดนอยกวาสิทธ์ิที่กรมบัญชีกลาง
กําหนด) ผูที่ไดรับความเสียหายสามารถดําเนินการฟองใหเพิกถอนระเบียบที่ไมเปนธรรมดังกลาวได 

 

ทานมีชัย  ฤชุพันธุ : อดีตประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ 
 

กฎหมาย และวิธีปฏิบัติที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยควรทราบตอผูเขารวมหลักสูตรธรร
มาภิบาลเพ่ือการพัฒนาอุดมศึกษา รุน 3 สามารถสรุปสาระสําคัญได ดังน้ี 

กรรมการสภามหาวิทยาลัย ควรทราบกฎหมายที่เกี่ยวของ 10 ฉบับ ดังน้ี 
1. รัฐธรรมนูญ : เปนกฎหมายหลักที่มีการเชื่อมโยงกับประชาชนทุกคน ทุกสาขาอาชีพ 
2. พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และแกไขเพิ่มเติม พ.ศ.2545 : 

บุคลากรในสถานศึกษาจําเปนตองทราบบทกําหนดการศึกษาของชาติ ซึ่งใน พ.ร.บ. น้ี เนนวิธีการ
แกปญหาที่ผูเขียนกฎหมายวิเคราะหแลววา เหมาะสมในสถานการณ และชวงเวลาน้ัน แตแทจริงแลว 
กฎหมายที่ดีไมควรกําหนดขอบเขตวิธีการแกปญหา ควรบอกถึงปญหา เพ่ือให  ผูนํากฎหมายไปใชได
กําหนดวิธีการแกปญหาตอไป 

3. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2547 : 
สถาบันอุดมศึกษาที่อยูในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ตองทราบโครงสราง และระบบการปฏิบัติงาน
ตามที่หนวยงานตนสังกัดกําหนดแนวทางใหปฏิบัติ 

4. พระราชบัญญัติจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษา : ถือเปนรัฐธรรมนูญของมหาวิทยาลัย 
เพ่ือใหทราบอํานาจหนาที่ของสภามหาวิทยาลัย 

5. ระเบียบขาราชการพลเรือน : ดูแลบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา ทั้งขาราชการและ
พนักงานมหาวิทยาลัย 

6. พระราชบัญญัติการบริหารสวนงานภายในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2550 : เพ่ือให
โครงสรางของมหาวิทยาลัยชอบดวยกฎหมาย 

7. พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 
8. พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540 
9. ประมวลกฎหมายอาญา 
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10. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปราม       การ
ทุจริต พ.ศ.2542 

จากกฎหมายทั้ง 10 ฉบับ ยังมีกฎหมายอื่นที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยควรทราบ
เพ่ิมเติม ไดแก กฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ กฎหมายวาดวยสวัสดิการของราชการ กฎหมาย 
ปปช. กฎหมาย สตง. กฎหมายผูตรวจการแผนดิน กฎหมายคณะกรรมการ              สิทธิมนุษยชน 
เปนตน 

โดยสามารถแสดงกฎหมายพ้ืนฐานที่ควรทราบ จําแนกตามประเภทมหาวิทยาลัยได ดังน้ี 
 
ม.รัฐ ม.ในกํากับฯ ม.เอกชน 
1. 1. พ . ร .บ .  ร ะ เ บี ยบบริ ห า ร

ราชการ กระทรวงศึกษา    ธิ
การ พ.ศ.2546 

1. พ . ร .บ .  ร ะ เ บี ยบบริ ห า ร
ราชการ กระทรวงศึกษา ธิ
การ พ.ศ.2546 

พ . ร .บ .  ร ะ เ บี ยบบริ ห า ร
ราชการ กระทรวงศึกษา    ธิ
การ พ.ศ.2546 

2. 2. 2. พ.ร.บ. จัดตั้งมหาวิทยาลัย พ.ร.บ. จัดตั้งมหาวิทยาลัย 
3. พ.ร.บ. การบริหารสวนงาน

ภายในสถาบันอุดมศึกษา 
4. พ.ร.บ. ระเบียบขาราชการพล

เรือนในสถาบัน อุดมศึกษา 

พ.ร .บ. สถาบันอุดมศึกษา
เอกชน 

 
สามารถกลาวไดวา กฎหมายเปนเหมือน “พลังงาน” เปนที่มาของอํานาจ เพ่ือการกําหนด

หนาที่ใหปฏิบัติ หากใชอํานาจหรือปฏิบัติไมถูกตองจะถูกฟองรองได 
อาจเปรียบเทียบกฎหมายไดจากสมการ E = mc2 
E = Energy (ปจจัยสรางใหเกิดพลังงานสูการขับเคล่ือน) 
m = Manage (อํานาจในการส่ังการ) 
c = Charge (การทําหนาที่ตามสิทธิ) 
สภามหาวิทยาลัย จึงตองมีอํานาจที่จะผลักดันและกําหนดทิศทาง และมีหนาที่ปฏิบัติ

เพ่ือใหมหาวิทยาลัยขับเคล่ือนไปในทิศทางที่ถูกตองใหเกิดประสิทธิผลอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด หาก
ใหอํานาจไดถูกตอง จะเปนส่ิงอํานวยความสะดวก หากใชไมถูกตอง จะเปนตัวถวงความกาวหนา 

วิธีการระบุอํานาจหนาท่ีของสภามหาวิทยาลัย 
การระบุอํานาจหนาที่หลักของสภามหาวิทยาลัยในการควบคุมดูแลกิจการทั่วไป มีการระบุ

ถึงการควบคุมดูแล 2 ลักษณะ คือ 
1. กรณีระบุอํานาจหนาที่แบบกวาง : โดยใชคําวา “ใหรวมถึง” : เปนการเขียนอํานาจ

หนาที่แบบกวาง ๆ ทําใหสามารถมีการบริหารจัดการที่คลองตัว เชน พระราชบัญญัติ  ของสถาบันพัฒ
นบริหารศาสตร (นิดา) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย เปนตน 
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2. กรณีระบุอํานาจหนาที่แบบเฉพาะ : โดยใชคําวา “และโดยเฉพาะใหมีอํานาจและ
หนาที่ ดังน้ี” : เปนการจํากัดตัวเอง ทําใหมีการบริหารจัดการไมคลองตัว เชน พระราชบัญญัติของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน เปนตน 

 
อํานาจในการควบคุมดูแลกิจการมหาวิทยาลัยของสภามหาวิทยาลัย จําแนกเปน 3 

กลุม 
1. การกําหนดนโยบาย กติกา ทิศทาง การควบคุมทางดานวิชาการ เชน การอนุมัติแผน 

หลักสูตรปริญญา 
2. การควบคุมการบริหารของมหาวิทยาลัย เชน การอนุมัติจัดตั้งหนวยงาน แตงตั้งถอด

ถอนบุคลากร 
การกําหนดกติกาตาง ๆ 3. 

เม่ือสภามหาวิทยาลัยมีอํานาจหนาที่ในการควบคุมดูแลกิจการทั่วไป ซึ่งเปนอํานาจหนาที่
ที่ไมใชการตรวจสอบหรือเลนงาน แตเปนเสมือนที่พ่ึงของฝายบริหารโดยใชอํานาจการอนุมัติและ
เห็นชอบในเร่ืองตาง ๆ ดังน้ัน ฝายบริหารจึงตองมีหนาที่นําเรื่องที่เก่ียวของตามอํานาจหนาที่ของสภา
มหาวิทยาลัยเขาพิจารณาในที่ประชุมเพ่ืออนุมัติหรือใหความเห็นชอบ หากไมเชนน้ัน “อธิการบดีอาจ
ตองรับผิดสวนตัว” และถือเปน “การกระทําผิดฐานไมไดกระทําการใหถูกตอง   ตามขั้นตอนและ
ระเบียบที่กฎหมายกําหนด” 

 
กรอบการใชอํานาจ 
1. การควบคุมดูแลใหมหาวิทยาลัยปฏิบัติตามกรอบที่กฎหมายกําหนด เชน     การ

อนุมัติแตงตั้งตําแหนงทางวิชาการ เปนตน ดังน้ัน “ฝายเลขานุการที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย มีหนาที่
ตองติดตามขอมูล กรอบมาตรฐาน กฎ ระเบียบ ที่เก่ียวของกับการบริหารมหาวิทยาลัยหรือเปนขอมูลที่
ไดรับการปรับปรุงนําเสนอใหที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย” ไดรับทราบ และยึด   เปนแนวปฏิบัติ 

2. การกําหนดสาระสําคัญในกฎหมาย โดยสภามหาวิทยาลัยจะดําเนินการ     ออก
กฎเกณฑ ขอบังคับในการปฏิบัติของแตละมหาวิทยาลัย 

3. ไมมีกรอบในการแสดงประสิทธิภาพของสภามหาวิทยาลัยอยางแทจริง ดังน้ัน สภา
มหาวิทยาลัยตองมีกลไกในการต้ังกฎ ระเบียบตาง ๆ ที่จําเปนและเหมาะสมในการบริหารมหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยของรัฐ มีกรอบการใชอํานาจตามขอที่ 2 และ 3 นอย (ยึดตามกรอบ
ราชการ) สวนมหาวิทยาลัยในกํากับฯ มีกรอบการใชอํานาจตามขอที่ 3 มากกวากลุมอ่ืน            ซึ่ง
เปนเหตุผลหน่ึงที่มหาวิทยาลัยของรัฐเดิมตองการออกนอกระบบ เน่ืองจาก “ระบบราชการไมสามารถ
ใชกับวิถีชีวิต และวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยได” สงผลใหไมสามารถดําเนินการตาง ๆ ไดอยางสะดวก
คลองตัว 

ดังน้ัน สภามหาวิทยาลัย ตองตระหนักถึงการใชอํานาจสรางกฎ ระเบียบ ของมหาวิทยาลัย
ขึ้นมาใหม (ไมลอกเลียนแบบจากราชการ หรือจากแหลงใด) เน่ืองจากบริบท ของมหาวิทยาลัยแตละ
แหงมีความแตกตางกัน พรอมกับมีกระบวนการติดตามผลการใช   ระเบียบน้ัน ๆ และสามารถ
เปล่ียนแปลงแกไขใหเหมาะสมกับบริบทของสถาบันใหมากที่สุด ซึ่งกลาวไดวา บทบาทของสภา
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องคประกอบของสภามหาวิทยาลัยเปนปจจัยสําคัญในการปฏิบัติภารกิจควบคุมดูแล
มหาวิทยาลัย โดยเฉพาะอยางยิ่ง กรรมการสภามหาวิทยาลัยที่เปนผูทรงคุณวุฒิภายนอก ตองใหความ
ชวยเหลือในการกําหนดระเบียบขอบังคับตาง ๆ เน่ืองจากขอมูลที่เสนอ  เขาสภามหาวิทยาลัยเพ่ือ
พิจารณา ลวนแตมาจากผูบริหาร ซึ่งติดยึดกับระบบ / ตัวอยางเกา ๆ และมักประสบกับปญหาใน
ลักษณะเดียวกัน 3 ประการ คือ 

1. กรรมการสภามหาวิทยาลัยไมไดทํางานเต็มเวลา 
2. องคประกอบ / ที่มาของกรรมการสภาผูทรงคุณวุฒิ ไมมีองคประกอบ  ของนัก

กฎหมาย 
3. นิติกรของมหาวิทยาลัยไมมีขีดความสามารถเพียงพอ 
 
กฎ กติกาท่ีดี ตองมีลักษณะ ดังน้ี 
1. กฎ กติกา ตองมีความชัดเจน แตไมตายตัว และควรใหถอยคําที่รอบคอบ รัดกุม เพ่ือ

ไมใหเกิดปญหา เชน ในระเบียบการเบิกจายคาประชุมสัมมนา ควรระบุวา “คาใชจายอ่ืน ๆ    ที่
เกี่ยวกับการจัดสัมมนา หากมิไดระบุไวใหขึ้นอยูกับดุลยพินิจของผูบริหารในการพิจารณาอนุมัติ” 

2. จุดมุงหมายในการออกกฎ กติกา เพ่ือกําหนดแนวทางปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน มี
ประสิทธิภาพ ตรวจสอบได (กอใหเกิดความสะดวกรวดเร็ว) การกําหนดกติกาควรมาจาก ผูปฏิบัติ 

3. ตองไมสรางขั้นตอน หรือกระบวนการทํางานที่ไมจําเปนขึ้น ตรงขามกับหลักของ
ราชการที่ตองปฏิบัติงานตามสายการบังคับบัญชา ทําใหระบบราชการมีความลาชา  ซึ่งไมควรนํามาใช
กับมหาวิทยาลัย หรือหากตองใช ควรใชใหนอยที่สุด เน่ืองจากมหาวิทยาลัย   ไมมีผูบังคับบัญชาท่ี
แนนอน อันเน่ืองมาจากการพนจากตําแหนงตามวาระ และปจจุบัน ไดเห็นความสําคัญกับปญหาน้ี โดย
กฎหมายระเบียบบริหารราชการไดระบุวา “สามารถ มอบอํานาจไดทุกระดับ” 

4. การจัดทําระเบียบ กฎเกณฑตาง ๆ ใหศึกษาเปรียบเทียบระเบียบของราชการหรือของ
มหาวิทยาลัยแหงอ่ืน ๆ ได แตไมควรคัดลอกมาทั้งหมด 

5. เม่ือจัดทําระเบียบ กฎเกณฑตาง ๆ แลว ตองมีการตรวจสอบผลการใชงาน   หาก
พบวา มีขั้นตอน หรือมีเอกสารที่ตองผานการพิจารณาของบุคคลหลายฝายน้ัน ถือวา          ไมมีความ
เหมาะสม 

6. กฎ กติกา จะตองมีความเหมาะสมสอดคลองกับสถานะ วิถีชีวิต วัฒนธรรม และ
พฤติกรรมของคนในชุมชนมหาวิทยาลัย เชน ระเบียบการปฏิบัติในเรื่องเดียวกันของมหาวิทยาลัยน้ัน 
แตละคณะอาจมีวิธีปฏิบัติที่แตกตางกันได 

สรุปไดวา สภามหาวิทยาลัย จะดําเนินการตามบทบาทหนาที่ของตนเองใหเกิดประโยชน
ไดน้ัน ตองอาศัยเครื่องมือในการกํากับดูแลที่มีประสิทธิภาพเปนสําคัญ 

ผูเขารวมหลักสูตร ธรรมาภิบาลเพ่ือการพัฒนาอุดมศึกษา รุน 3 ไดเสนอขอคิดเห็นและ
ขอเสนอแนะในประเด็นตาง ๆ 7 ประเด็น แตละประเด็นสรุปสาระสําคัญ ดังน้ี 
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1. มหาวิทยาลัยในกํากับฯ กับสํานักงานตรวจเงินแผนดิน (สตง.) :การที่หนวยงานของ
รัฐตองถูกตรวจสอบดานบัญชีและการเงินโดย สตง. น้ัน มหาวิทยาลัยสามารถหลุดพนจาก สตง. ได
หรือไม 

ประเด็นน้ี วิทยากรไดอธิบายวา เน่ืองจากการบริหารงานการเงินไมไดอยูในวิสัยที่
ผูบริหารจะทราบรายละเอียด ดังน้ัน ผูสอบบัญชีของรัฐ หรือ สตง. จะทําหนาที่ตรวจสอบ ตามความถูก
ตองของระเบียบกระทรวงการคลัง กรณีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ผูที่จะบอกผูบริหารถึง
สภาวะกิจการการเงิน คือ ผูสอบบัญชีที่ไดรับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

แตในปจจุบัน มหาวิทยาลัยไมควรใชกฎ กติกาของราชการ เน่ืองจากงบประมาณที่ใช
สวนใหญเปนเงินรายได และบุคลากรไมใชเจาหนาที่ของรัฐ ดังน้ันสภามหาวิทยาลัยจะตองกําหนดกฎ 
กติกาที่เหมาะสม เพ่ือใหสํานักงานตรวจเงินแผนดินไดใชกฎ กติกาที่ไดกําหนดน้ันเปนกรอบในการ
ตรวจสอบ 

2. การออกระเบียบขอบังคับ ในการวางระเบียบตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย โดยสภา
มหาวิทยาลัย ควรระบุขอความ “ใหเปนไปตามขอบังคับของสภามหาวิทยาลัย”เพ่ือใหสามารถ
ควบคุมดูแลได แตไมควรกําหนดเก่ียวของกับผลประโยชนของกรรมการสภาโดยตรง ทั้งน้ี การสราง
ระเบียบเปนกระบวนการสําคัญที่สุดในการบริหารมหาวิทยาลัย และตองอาศัยกลุมบุคคลที่มีความ
เชี่ยวชาญหลายสาขาวิชา เพ่ือใหคิดอานไดกวางไกล และควรรูระบบของภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน 
(ปจจุบัน มหาวิทยาลัยในกํากับฯ ยังติด และคุนเคย   กับการออกระเบียบขอบังคับที่อิงเกณฑราชการ 
ซึ่งจะผูกมัดตัวเอง ทําใหขาดความคลองตัว  ควรมีการทําวิจัยถึงสถานภาพของกฎหมายของ
มหาวิทยาลัยในกํากับฯ วา อิงเกณฑราชการ   มากนอยเพียงไร) 

3. การพัฒนากรรมการสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยแตละทาน   มี
ความเชี่ยวชาญตางสาขา ประกอบกับมีการประชุมสภาฯ เดือนละ 1 ครั้ง จึงมีปญหา  เรื่องการรับ
ขอมูลที่ไมเทากัน เชน ฝายบริหาร จะเขาใจงานภาครัฐ สวนกรรมการผูทรงคุณวุฒิ  บางทาน อาจไม
เขาใจ ดังน้ัน ควรมีการจัดประชุมเพ่ิมเติม เพ่ือเปนการใหขอมูล และมีการแลกเปล่ียนเรียนรู เพ่ือเปน
การเปดพ้ืนที่ และเปนการลดชองวางของการไดรับขอมูล กอนจะมีการประชุมพิจารณาวาระตาง ๆ ตาม
การประชุมปกติ และสภามหาวิทยาลัย ควรมีเลขานุการสภาฯ ที่มีความสามารถสูง นอกจากน้ี 
มหาวิทยาลัยแตละแหง ควรรวมรับผิดชอบในพัฒนากรรมการสภามหาวิทยาลัยของตนดวย 

4. การพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ การกําหนดระเบียบของสภามหาวิทยาลัย ในบาง
เรื่อง เปนเกณฑที่ไมตรงกับสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เชน การกําหนดเกณฑการ
พิจารณาตําแหนงทางวิชาการ ในประเด็นคุณสมบัติของผูทรงคุณวุฒิภายนอก  ที่อานผลงานของบาง
สาขาวิชา ทําให กกอ. มีมติวา “แนวทางไมเปนไปตามระเบียบของ สกอ.   จึงไมดําเนินการตอเพ่ือทรง
พระกรุณาโปรดเกลาฯ” แทที่จริงแลว ตามกฎหมายน้ัน สกอ .ไมมีอํานาจทวงติง เพราะสภา
มหาวิทยาลัยแตละแหงมีอํานาจในการอนุมัติตําแหนงทางวิชาการ ดังน้ัน ควรทําความเขาใจกับ สกอ. 
วา ปจจุบันกฎหมายมีการเปลี่ยนแปลง โดยแตละสถาบัน      มีกฎเกณฑเฉพาะในการบริหารจัดการ 
และในเบ้ืองตน ควรขอความรวมมือในการพิจารณากฎเกณฑของมหาวิทยาลัยกับ สกอ. เพ่ือหาขอยุติ
เปนรายสถาบัน 
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5. ระเบียบพัสดุ ปจจุบัน หลายมหาวิทยาลัยยังผูกติดกับระเบียบพัสดุ  กับเกณฑของ
สํานักนายกรัฐมนตรี สภามหาวิทยาลัย สามารถกําหนดระเบียบพัสดุขึ้นเพ่ือเปนกรอบในการปฏิบัติได 
หากใชระเบียบของสํานักนายกฯ จะไมเหมาะกับบริบท  ของมหาวิทยาลัย และมติคณะรัฐมนตรีสวน
ใหญใชบังคับกับหนวยราชการตามกฎหมาย   ระเบียบราชการใหปฏิบัติตามระเบียบคณะรัฐมนตรี แต
ในปจจุบัน มหาวิทยาลัยไมใชราชการ    จึงไมจําเปนตองปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีน้ัน เชน 
วันหยุดราชการ เปนตน 

6. การจัดการศึกษานอกที่ตั้ง การที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติการจัดการศึกษา  นอกที่ตั้ง 
และเสนอตอ สกอ. เพียงเพ่ือรับทราบหลักสูตรน้ัน เปนแนวทางปฏิบัติที่ถูกตอง เน่ืองจาก สกอ. ไมมี
อํานาจในการกําหนดกรอบมาตรฐานโดยตรง และ สกอ. ควรทําใหสภามหาวิทยาลัย   มีความเขมแข็ง
มากขึ้น 

7. การตัดสินใจกับความเขาใจในกฎหมายที่เกี่ยวของ และกติกา ของสภามหาวิทยาลัย 
จากคํากลาววา “สภามหาวิทยาลัยมีหนาที่เพ่ือสนับสนุนการบริหาร       เพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัย” แต
ปญหาที่สภามหาวิทยาลัยมักจะประสบ คือ ความไมเขาใจ อํานาจหนาที่ของตนเอง และการที่บุคลากร
ไมเขาใจอํานาจหนาที่ของสภามหาวิทยาลัย   สงผลใหการบริหารเวลาในการประชุมเปนไปอยางไมมี
ประสิทธิภาพ และตัวอยางแนวปฏิบัติที่ดีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล คือ สภามหาวิทยาลัย 
จะมีการเปรียบเทียบการตั้งกฎ กติกาภายในจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แหง สําหรับ
กําหนดเปนแนวปฏิบัติ อยางไรก็ตาม ในทางปฏิบัติจริง อาจเกิดขอผิดพลาดเหมือนกัน หากมีการ
ตัดสินใจตามกัน เชน กรณีมหาวิทยาลัยกับการจายเงินใหกับผูรับเหมากอสรางในชวงวิกฤตเศรษฐกิจ ป 
2540 เปนตน 
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4.ภาวะผูนํากับการเปลี่ยนวัฒนธรรมองคกรเพ่ือความเปนเลิศอยางยั่งยืน 

นาย ธีระชัย อรุณานนทชัย 

สรุปประเด็น 
 

• ภาวะผูนํากับทฤษฏี 3 R (คน ทีม 
ผลงาน) 

• ศิลปะในการบริหารงานและการบรหิาร
คน 

• การสํารวจประเภทของบุคลากร 
• กาสรางระบบงานที่ดีเพ่ือรองรับคนดแีละ

คนเกง 
• การปรับเปล่ียนวัฒนธรรมองคการโดย

รักษาคนดแีละคนเกงเพ่ือมุงสูความสําเรจ็
ที่ยั่งยืน 

 
 อาจารยธีระชัย เชมนะสิริ (กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ  กรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเชียงใหม และกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย) เปนวิทยากรนําเสนอ
ภาวะผูนํากับการปรับเปล่ียนวัฒนธรรมองคกรเพ่ือความเปนเลิศอยางยั่งยืน ตอผูเขารวมหลักสูตรธรร
มาภิบาลเพ่ือการพัฒนาอุดมศึกษา รุน 4 สามารถสรุปประเด็นสาระสําคัญได ดังน้ี 
 

หัวขอในการสนทนา 
1. ภาวะผูนํากับทฤษฎี 3 R (คน-ทีม-ผลงาน) 
2. ศิลปะในการบริหารงานและการ “บริหารคน” 
3. การสํารวจประเภทของบุคลากร 
4. การสรางระบบงานที่ดีเพ่ือรองรับคนดีและคนเกง          
5. การปรับเปล่ียนวัฒนธรรมองคการโดยรักษาคนดีและคนเกงเพ่ือมุงสูความสําเร็จที่ยั่งยืน 

 

 กรรมการสภามหาวิทยาลัยตองทราบและปฏิบัติตามอํานาจหนาที่ของตนเองตาม
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยน้ันๆ เพ่ือชี้นําใหมหาวิทยาลัยมุงสูเปาหมายหรือวิสัยทัศนที่กําหนด  ซึ่ง
การบริหารงานในฐานะผูนําองคกรจะตองมีผูใตบังคับบัญชาในระดับตางๆ  เพ่ือนํานโยบายไปปฏิบัติให
เกิดประสิทธิภาพ 
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The 3 R’s of Teamwork  
1. R1 : Resources  (ทรัพยากรมนุษย และทรัพยาการการจัดการในองคกร ในที่น้ีหมายถึง

คน) 
2. R2 : Relationship  (สัมพันธภาพ หรือทีมงาน) 
3. R3 : Result (ผลงาน) 
สอดคลองกับคํากลอน   

“ R1 ดี R2 ดี ตองดีแน    R1 ดี R2 แย ตองแกไข   
 R1 แย R2 ดี มีทางไป    ทั้งสอง R ไมเอาไหน บรรลัยเอย” 
 

 ซึ่งสามารถอธิบาย ดังน้ี 

 
 

  R2 (สัมพันธภาพในองคกร) ที่ดีทําใหเกิดพลังรวมในองคกร ซึ่งประกอบดวย การมีความ
เชื่อถือและไววางใจซึ่งกันและกัน มีการวิพากษแบบจริงใจ สรางสรรค และเปดเผย มีบรรทัดฐานการ
ทํางานที่เหมาะสม และยึดถือในส่ิงที่ถูก ไมใชใครถูก (What is right) 

 ขั้นตอนการเปล่ียนแปลงวัฒนธรรมองคกร มี 3 ขั้นตอน ประกอบดวย การสรรหาคนดีและคน
เกงการสรางระบบรองรับคนดีและคนเกง และการปรับเปล่ียนวัฒนธรรม มีรายละเอียดดังน้ี 

 

  
  เพ่ือใหผูบริหารสามารถใชระบบการพิจารณาผลงานใหตรงกับลักษณะของบุคลากร  จะวัด
ลักษณะของบุคลากรโดยใชทฤษฎีตาขาย The Grid ซึ่งจะพิจารณาในดานการบริหาร “งาน” รวมกับ 
“คน” 

ขั้นท่ี 1 : สรรหาคนดีและคน

R2 : Relationship 
เปนองคประกอบที่สําคัญท่ีสุด ไดแก 

บรรยากาศการทํางานรวมกัน การตัดสินใจ 
การจัดการกับความขัดแยง การมี

สัมพันธภาพระหวางบุคคล  การมีความ
สรางสรรค  

เปดเผย จริงใจ สนับสนุนซ่ึงกันและกัน  
เชื่อถือและไววางใจ รวมแรงรวมใจ  

ส  สํ ็ ํ ป ี

R1 : Resources 
บุคลากรในมหาวิทยาลัย
โดยเฉพาะอาจารยผูสอน 
ตองมีทักษะประสบการณ 
ความรู ความสามารถ 

มีทัศนคติที่ดี 
 

R3 Results 
ยอดขาย  
กําไร  
ผลงาน 

 + =



 
  

ประเภทท่ี 1 : (9,1)   มุงงาน  งานสูง  คนต่ํา 
 ประเภทท่ี 2 : (1,9)   มุงคน  งานต่ํา คนสูง 
 ประเภทท่ี 3 : (1,1)   ปลอยวาง  
 ประเภทท่ี 4 : (5,5)   งานและคนในระดับปานกลาง (ระบบราชการ) 
 ประเภทท่ี 5 : (9,9)  เกงคน เกงงาน   
 ตอมาในสังคมแถบเอเชียมีปจจัยเก่ียวของหลายประการ ดังน้ันนักวิชาการจึงสรางลักษณะ
เพ่ิมเติมอีก 2 ลักษณะ คือ 

ประเภทท่ี 6 : 9 + 9   เปนการรวมลักษณะของ (1,9)  และ (9,1) มีลักษณะเปนผูนํา
ความคิด สวนใหญเปนผูอาวุโส สามารถปกปองผูใตบังคับบัญชา (เปน
เปาหมายสูงสุด) 

 

 ประเภทท่ี 7 : OPP   นักแสวงโอกาส พรอมรับตอการเปล่ียนแปลงเพ่ือใหเกิดโอกาสและ
ผลประโยชนที่ดีตอตนเอง 

 

การวิเคราะหพฤติกรรมของบุคลากร  
 R1 แสดงความแตกตางของบุคคล ขึ้นอยูกับปจจัยสําคัญ 4 ประการ ประกอบดวย AVBS ดังน้ี 

1. Attitude ทัศนคติ           
2. Value คานิยม            
3. Belief ความเชื่อ          
4. Style   พฤติกรรมการทํางาน ทั้ง 7 ประเภทขางตน 

  

การปรับเปล่ียนพฤติกรรมบุคคล 
 การปรับเปล่ียน R1 (Individual Change) ประกอบดวย 3 สวน เรียงตามขั้นตอน ดังน้ี   

1. A (Attitude) ทัศนคติ  เน่ืองจากการปรับเปล่ียนทัศนคติเปนจุดเริ่มตนของการเปลี่ยนแปลง 
2. B (Behavior) แบงเปน 3 ระดับ คือ พฤติกรรม นิสัย สันดาน 
3. C (Consequence) ผลที่เกิดขึ้น 
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ตัวอยางเคร่ืองมือวัดพฤติกรรมอยางเปนวิทยาศาสตร Harrison Inner View (HI) 
 การวิเคราะหคุณสมบัติบุคลากรกับความเหมาะสมของงานที่ปฏิบัติ โดย“Capability” VS 
“Suitability” โดยมีกลุมคําถาม 17 กลุมที่แสดงความสัมพันธกันของคําตอบ โดยมีสวนประกอบของ 
Trait Hierarchy Report คือ 

1.  Basic Traits (46 Traits) แสดงลักษณะนิสัย 
2.  Task Preferences แสดงลักษณะของงานที่ชอบทํา 
3.  Interests แสดงความสนใจที่สัมพันธกับลักษณะของงานที่ทําอยู 
4.  Environmental แสดงความพึงพอใจในสถานที่ทํางานและสภาพแวดลอม 
5.  Trait Templates & Roles แสดงความเหมาะสมในบทบาทหนาที่ในงาน 
6.  Consistency Score  แสดงความสม่ําเสมอและความเที่ยงตรงในการตอบคําถาม 

 จากคํากลาวของ C.E.O. Asea Brown Boveri (ABB) Percy Barnevik กลาววา “มีศักยภาพของ
คนเราที่ไมไดใชมากมาย ดังน้ันองคกรตองทําความรูจักกับบุคลากร และคนหาความสามารถเพ่ือใช
ประโยชนใหคุมคา” 
 Jack Welch C.E.O.  (General Electric) กลาววา “ภารกิจของผูนําตองกําหนดนิยาม R2 คือ
ความสัมพันธกับผูใตบังคับบัญชาใหได เพ่ือให R1 ทํางานอยางมีความสุข” 
 William Mc Knight C.E.O. (3 M Company) กลาววา “ทําอยางไรจะได R2 ที่กระตุนให
บุคลากรธรรมดาในมหาวิทยาลัยสรางความสามารถที่มากกวาปกติได”  
 

 ทําใหสามารถสรุปไดวา ส่ิงสําคัญของการปรับเปล่ียนวัฒนธรรมองคกรคือ “การเพ่ิมมูลคา
ใหกับบุคลากร” อาจทําโดยการฝกอบรมและพัฒนาเพ่ือใหบุคลากรพัฒนาความสามารถของตนเอง 
เพ่ือรวมสรางศักยภาพขั้นสูงสุดตอองคกร ดังน้ี 
 ขั้นสูงสุด Transformation------>Wisdom 
 ขั้นที่ 4 Experience------>Knowledge 
 ขั้นที่ 3  Service------>Information 
 ขั้นที่ 2 Goods------>Facts & Specifications 
 ขั้นที่ 1  Commodity------>Data 
 

 เพ่ือใหผลการดําเนินงานประสบความสําเร็จ อธิบายไดดังแผนภาพ 

 
 

R2 : Relationship
- Team Objective 
- Team Direction 
- Team Procedure 
- Team Communication 
- Team Decision Making 
- Team Commitment 

R1 : Resources 
(AVBS) 

- Attitude 
- Value 
- Belief 
- Style 

R3 Results 
 
 

ผลสําเร็จ 
 

+ =



 
 

การบริหารความแตกตางของบุคลากรในองคกรในการทํางานเปนทีม 
 Teamwork Skills------>Team Building------>Effective Implementation------
>Synergy 
 
วิเคราะหการทํางานรวมกัน (R2) 

1. การตั้งวัตถุประสงค (Objective)                             
2. การกําหนดทิศทาง (Direction or Leadership) 
3. การวางแผนขั้นตอน (Procedure)  
4. การส่ือสารภายในทีม (Communication)  
5. การตัดสินใจของทีม (Decision Making)  
6. การวิพากษผลงาน  (Critique) 

 

การสํารวจโครงสรางของหนวยงาน 
ประเด็นสําคัญ อุปสรรคตอความสําเร็จ สงเสริมความสําเร็จ 

ปดก้ัน (Closed) อิทธิพล (Power/Authority) เปดเผย (Open) 
กีดก้ัน (Inhibiting) วัฒนธรรม (Norms/Standard) สงเสริม (Enabling) 
บาดหมาง (Alienation) ความสามัคคี (Morale /Cohesion) สามัคคี  (Team  Spirit) 
ซํ้าซอน (Overlapping) ภารกิจ (Structure / Differentiation) พึ่งพาอาศัยกัน (Interdependent)
หลากหลาย  (Divergent) เปาประสงค (Goals/Objectives) รวมกัน  (Shared) 
แดนสนธยา (Impoverished) บรรยากาศการทํางาน  

(Feedback / Critique)  
แสดงความคิดเห็นไดเสรี  
(Free-Flowing) เปนองคกรที่มี
ชีวิต 

 
ศิลปะในการบังคับบัญชา  มี 5 ขั้นตอน ดังน้ี 

1. ศึกษาและแบงประเภทของบุคลากร  (ตาม AVBS) โดยใชเวลาศึกษาใหลึกซ้ึง 
2. บริหาร “คน” ใหถูกวิธี 
3. ทําตนเปนตัวอยางที่ดี 
4. ใหขวัญและกําลังใจที่เหมาะสม 
5. สราง P(participation) + I(involvement) = C(commitment) 
 

 Situational Management Theory แสดงลักษระผูนําตามสถานการณความพรอมของลูกนอง 
ซึ่งมีแนวทางการบริหารผูใตบังคับบัญชา 4 รูปแบบ ประกอบดวย 

- มุงงานสูง คนต่ํา : (ส่ังงาน) เม่ือลูกนองไมเกงและไมเต็มใจหรือไมมั่นใจ 
- มุงงานสูง คนสูง : (สอนงาน) เม่ือลูกนองไมเกง แตเต็มใจหรือม่ันใจ 
- มุงงานต่ํา คนสูง : (รวมงาน)เมื่อลูกนองเกง แตไมเต็มใจหรือ ไมมั่นใจ 

ขั้นตอนท่ี 2  สรางระบบรองรับคนดีและคน
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- มุงงานต่ํา คนต่ํา : (มอบงาน) เม่ือลูกนองเกงและเต็มใจหรือม่ันใจ 
  
 ที่ประชุมไดอภิปรายเก่ียวกับการสรรหา การเก็บรักษา การพัฒนาคนดีคนเกงไวเปนทรัพยสิน
ของมหาวิทยาลัยอยางกวางขวาง สามารถสรุปได ดังน้ี 

1. วิทยาลัยดุสิตธานี (Cooperate Higher Education) ในระยะแรกของจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษา
ประสบกับปญหาการรับอาจารยและพนักงาน ซึ่งฝายบริหารใหความสําคัญกับทัศนคติน้ันของบุคลากร
เปนอันดับแรก รองลงมาคือความสามารถ ซึ่งในภาพรวมจะเนนคุณสมบัติของบุคลากรที่มีความรูดาน
อุตสาหกรรมบริการ และทางสถาบันจะพัฒนาบุคลากรดานอ่ืนๆ เพ่ิมเติมเน่ืองจากมีความสามารถดาน
การปฏิบัติมากกวาทฤษฎี เชน การดําเนินการวิจัยเพ่ิมเติม โดยมีทีมฝกอบรมที่เชี่ยวชาญ   

2. บรรยากาศการทํางานในแตละองคกรน้ัน สภาวการณจริงจะแตกตางกับทฤษฎีอยางส้ินเชิง  
ดังน้ันการเปนผูนําที่ดีตองใชบทบาทที่แตกตางกันในแตละสถานการณ 

3. การสรรหาบุคลากรเปนเรื่องสําคัญอันดับแรกขององคกร ดังน้ันจึงควรพัฒนาระบบการสรร
หาที่มีคุณภาพ มีการใชกฎเกณฑ ระเบียบที่มีประสิทธิภาพเพ่ือใหไดปจจัยนําเขาที่เหมาะสมกับ
หนวยงาน  ซึ่งจะเปนตัวแปรที่สงผลกระทบตอบรรยากาศการดําเนินงานและสําคัญที่สุดตอผลลัพธการ
ดําเนินงาน  สวนการเก็บรักษา การพัฒนาคนดีและคนเกงเปนเรื่องสําคัญในลําดับตอมา 

 

 
 

 การปรับเปล่ียน R2 ดังน้ันเพ่ือใหมหาวิทยาลัยบรรลุเปาหมายวิสัยทัศนตองมี
กระบวนการพัฒนาวัฒนธรรมองคกรใหตรงกับภาพลักษณที่ตองการ โดยมีปจจัยสําคัญ คือ Norms 
และ Standards ที่จะกอตัวเปน คานิยมรวมขององคกร (Shared Values) ซึ่งตรงกับทฤษฎีของ THE 7S 
OF MCKINSEY ที่กลาววาปจจัยที่สําคัญที่สุดขององคกรคือคานิยมรวมที่บุคลากรทุกคนยึดปฏิบัติ 
 องคกรที่ดีไมควรมีพฤติกรรมดังตอไปน้ี 

• แบงพรรคแบงพวก 
• คาของคนอยูที่คนของใคร คนของขาใครอยาแตะ (บูชานายดีกวาไหวเจา) 
• ยุยงบุคคลอ่ืนเพ่ือประโยชนของตนเอง 
• ปกปดขอมูลที่ควรใหผูเกี่ยวของทราบ 
• คิดวาตนเองเกงอยูคนเดียว ทํางานไมเปนทีม 
• ไมรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น ยึดอัตตา ตัวกูของกูแตผูเดียว 
• ที่เปนอยูก็ดีแลวน่ี ไมเห็นจําเปนตองทําอะไรใหมๆใหเหน่ือยยาก 
• ใชอํานาจหนาที่แสวงหาประโยชนสวนตน มือใครยาวสาวไดสาวเอา  

 เปนตน 
  การบริหารหนวยงานมีปจจัยพ้ืนฐานคือจิตวิญญาณ (วัฒนธรรมองคกร) ซึ่งจะเปนปจจัยที่
กําหนดผลสําเร็จของงานและองคกร ดังน้ันการกําหนดแผนการดําเนินงาน (Strategic Planning) ตาม
พันธกิจ (Mission) ที่ตั้งไว เพ่ือมุงสูเปาหมายหลักคือ “วิสัยทัศน(Vision)ขององคกร” จึงจะสามารถจะ

ขั้ น ต อ น ท่ี  3  ก า ร ป รั บ เ ป ลี่ ย น
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 การสํารวจวัฒนธรรมองคกร สามารถทําไดโดย ศึกษาปญหาและอุปสรรคขององคกรที่จะตอง
แกไขจากชองวางหรือความแตกตางระหวางสภาพปจจุบันและเปาหมายที่อยากจะเปน 
 การเปลี่ยนแปลงมี 2 แบบ คือ 

1. Change by Default 
2. วิธีการของกริด “Change by Design” เปล่ียนแปลงโดยการใหบุคลากรเปนผูดําเนินการ

เปล่ียนแปลงดวย P(participation) + I(involvement) = C(commitment) 
 ผลการวิจัยกิจการในประเทศไทย   โดย Grid Thailand (10 Most Critical Corporate Barriers) 

1. ทัศนคติของพนักงานที่ไมสรางสรรค 
2. ขาดการทํางานเปนทีม 
3. การส่ือสารและการประสานงานภายในกิจการ 
4. ทีมงานขาดพลังรวมเพ่ือความเปนเลิศ 
5. ขาดขวัญและกําลังใจ ไมมีความคิดริเริ่ม 
6. ขาดการพัฒนาบุคลากร 
7. ขาดแรงจูงใจในการทํางาน 
8. ผูบริหารเปนตัวอยางที่ไมดี 
9. พนักงานไมยอมรับการเปลี่ยนแปลง 
10. วัฒนธรรมที่ไมดีขององคกร 
 

การปรับเปล่ียนวัฒนธรรมองคกรสามารถอธิบายได ดังน้ี 

                   
 

สํานัก/กอง/ฝาย 
NORMS (การประพฤติ) 
STANDARDS (การปฏิบัติ)

บุคลากร 
ทัศนคติ  คานิยม 

ความเชื่อ  สไตลการ  

กรม
วัฒนธรรมองคกร 

 

สามารถกลาวไดวาการเปลี่ยนแปลงเปนเรื่องธรรมชาติและหลีกเล่ียงไมพน การดําเนินการให
ทันตอความเปล่ียนแปลง และสําคัญที่สุดคือ “การเปนผูนําการเปล่ียนแปลงในองคกร” จะสงผลตอ
ความอยูรอดขององคกร และ “คานิยมในวันน้ี จะเปนวัฒนธรรมขององคกรในอนาคต” 
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5. บทบาทของสภามหาวิทยาลัยกับความรับผิดชอบตอสังคม 
   

 วิทยากรไดแลกเปลี่ยนเรียนรูเรื่องบทบาทสภามหาวิทยาลัยกับความรับผิดชอบของสังคมกับ
ผูเขารวมหลักสูตรธรรมาภิบาลเพ่ือการพัฒนาอุดมศึกษา รุน 4  โดยสรุปสาระสําคัญไดดังน้ี 
 

 อาจารยไพบูลย วัฒนศิริธรรม (วิทยากร) มีความเห็นวาสภามหาวิทยาลัยไมใชผูบริหาร
มหาวิทยาลัย แตทําหนาที่คอยกํากับดูแล ชี้นํา และเสนอแนะใหผูบริหารมหาวิทยาลัยไดบริหารงานไป
ในทางที่ถูก และไมทําส่ิงที่ไมควรทํา   ดังน้ัน ถาสภามหาวิทยาลัยทําใหผูบริหารไดทําหนาที่ที่ดีที่สุด 
ทําส่ิงที่เปนประโยชนตอสังคม และไมทําส่ิงที่ไมดีตอมหาวิทยาลัย/ตอสังคม ก็ถือวาสภามหาวิทยาลัย
น้ันมีความรับผิดชอบตอสังคม 
 บทบาทของสภามหาวิทยาลัยที่สําคัญที่สุด คือ (1) เลือกอธิการบดีที่ดีที่สุดมาบริหารงาน และ 
(2) ชวยใหอธิการบดีเลือกผูบริหารแตละสวนยอย (คณบดี) ที่ดีที่สุดเชนกัน  โดยทั้งอธิการบดีและ
คณบดีไดรวมมือกันทําเรื่องดีๆ ตอสังคม ก็ถือวามหาวิทยาลัยน้ันมีความรับผิดชอบตอสังคม  ดังน้ัน
วิทยากรจึงเปลี่ยนหัวเรื่องจาก บทบาทของสภามหาวิทยาลัยกับความรับผิดชอบตอสังคม มาเปน 
บทบาทของมหาวิทยาลัยตอความรับผิดชอบของสังคม (ซึ่งรวมถึงสภามหาวิทยาลัยที่เปนสวนหน่ึงใน
มหาวิทยาลัยน้ันดวย) 
 จากประสบการณการเปนกรรมการสภามหาวิทยาลัยของวิทยากร มีความเห็นวาธรรมาภิบาล
ขอหน่ึงของกรรมการสภามหาวิทยาลัย คือ ตองมีเวลาใหกับสภามหาวิทยาลัย   และในการกํากับดูแล
มหาวิทยาลับควรมองภาพเปนแบบองครวม มองปฏิสัมพันธของสวนตางๆ ในมหาวิทยาลัย จะเห็น
สวนประกอบตางๆ หลายฝาย เชน สภามหาวิทยาลัย ผูบริหารมหาวิทยาลัย คณาจารย บุคคลากร นิสิต
นักศึกษา และผูมีสวนไดสวนเสียอ่ืนๆ มากมาย  รวมกันเรียกวา “ประชาคม” 
 วิทยากรเสนอวิธีมองมหาวิทยาลัยกับความรับผิดชอบตอสังคม เปน 2 แบบ เปนมุมมองแบบ
กวาง มองเปนความรับผิดชอบในกระบวนการทั้งหมดของมหาวิทยาลัย ตั้งแตการบริหาร การวิจัย 
การเรียนการสอน การทํานุบํารุงศิลปะวัฒนธรรม และการใหบริการวิชาการ ไมไดมองแบบแคบวา
มหาวิทยาลัยมีหนาที่เพียงรับนิสิตนักศึกษาเขามาและสอนใหจบหลักสูตร เพราะการมองแบบแคบน้ีไมถือ
เปนการรับผิดชอบตอสังคม    
 มุมมองท่ี 1 :  
 เปนการมองโดยเอานิสิตนกัศึกษาเปนตวัตั้ง  ดังน้ัน เปาหมายของการพัฒนานิสิตนักศึกษาใน
มหาวิทยาลัย คือ ตองพัฒนาใหนิสิตนักศกึษามีองคประกอบ 3 ดาน คือ (1) ศักยภาพในการทํา
ความดี   ทาํส่ิงที่เปนคุณ ไมทําส่ิงที่เปนโทษ (2) มีความสามารถ เชน ความสามารถในการคิด การ
ทํา การจดัการ การปฏิสัมพันธกับผูอื่น และ (3) มีความสุข เชน สุขทางกาย ใจ จิตวิญญาณ/ปญญา 
ทางสังคม/การอยูรวมกัน รวมทั้งอ่ืนๆ ซึ่งองคประกอบทั้งสามดานน้ีจะเอื้อซ่ึงกันและกัน  
 การพัฒนาหรือการสอนใหไดนิสิตนักศึกษาที่มีคุณลักษณะแบบน้ีตองใชกระบวนการ
หลากหลายอยาง  โดยเฉพาะเรื่องศักยภาพในการทําความดี ในปจจุบันศักยภาพความดีในระดับปจเจก
บุคคลน้ันพอมีอยู แตศักยภาพความดีในระดับองครวมน้ันดอยลงมาก และมีผลไปทําใหองคประกอบอีก 
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 มุมมองท่ี 2 :  
 ถามหาวิทยาลัยมองโดยเอาสังคมเปนตัวตั้ง  โดยเปาหมายก็คือ การพัฒนาสังคมซึ่งก็รวมถึง
นิสิตนักศึกษาเขาไปดวย เพราะนิสิตนักศึกษาไมสามารถแยกออกจากสังคมได  เปนการมองสังคม (ที่
รวมถึงนิสิตนักศึกษา) เปนสังคมที่มีความดี  สังคม (ที่รวมนิสิตนักศึกษา) เปนสังคมที่มีความสามารถ  
และ สังคม (ที่รวมนิสิตนักศึกษา) เปนสังคมที่มีความสุข 
 ดังน้ัน ถาจะใหสังคมดีรวมถึงนิสิตนักศึกษา ตองมองเชิงระบบ คิดเชิงระบบ ไมคิดแบบแยกสวน 
ซึ่งระบบตองมีทุกสวนเชื่อมโยงกัน มีปฏิสัมพันธซึ่งกันและกันทั้งหมด   ดังน้ันมหาวิทยาลัยตอง
เก่ียวของกับกระบวนการ 3 สวนใหญ คือ (1) กระบวนการกอนเขามหาวิทยาลัย (2) กระบวนการ
ระหวางอยูในมหาวิทยาลัย และ (3) กระบวนการหลังจากอยูในมหาวิทยาลัย  
 กระบวนการกอนเขามหาวิทยาลัย : ควรมีการดําเนินการของมหาวิทยาลัยรวมกัน คือ มีการ
กําหนดหลักการ นโยบาย กระบวนการรับนิสิตนักศึกษาเขา โดยมหาวิทยาลัยอาจจะรวมกันทํากับ
โรงเรียนชุมชน หรือสถาบันศาสนา (แตมหาวิทยาลัยตองไมเปนพระเอกทําคนเดียว) ซึ่งประเด็นเรื่อง
พัฒนาความดีในตัวเด็กนาจะเปนประเด็นสําคัญ ยกตัวอยางกรณีศึกษาที่ตําบลหนองสาหราย จังหวัด
กาญจนบุรี ถาคนในตําบลที่มีคะแนนความดีสูง เขามีสิทธิจะไดรับสวัสดิการที่ดี เชน สามารถกูยืมเงิน
ของตําบลไดสูงกวาคนอื่น  
 กระบวนการระหวางอยูในมหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยควรจะผสานกระบวนการ สรางการ
เรียนรูการวิจัย การใหบริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปะวัฒนธรรม ทั้ง 4 ดานน้ีใหผสมกลมกลืน
กันอยูในกระบวนการศึกษา ซึ่งสามารถทําไดในและนอกมหาวิทยาลัย และเชนเดียวกันมหาวิทยาลัย
อาจจะทํารวมกับโรงเรียน ชุมชน หรือสถาบันศาสนา 
 จากผลของการเคล่ือนไหวเชิงปฏิรูปในหมูมหาวิทยาลัยไดมีแนวคิดเรื่องของ “หน่ึงมหาวิทยาลัย 
หน่ึงจังหวัด”  ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ก็สนับสนุนแนวทางน้ี  จึงมีคําแนะนํา 
Guildline เชน ใหมหาวิทยาลัยตกลงเลือกกันเองวามหาวิทยาลัยใดจะดูแลจังหวัดไหน และแตละ
มหาวิทยาลัยควรมีการตั้งหนวยงานพิเศษขึ้นมาเพ่ือสะสมขอมูล/ความรูในพ้ืนที่จังหวัดที่มหาวิทยาลัย
ตั้งอยู มีความรูของจังหวัดใหมากที่สุด (ประสาน สะสม แยกแยะ วิเคราะห สังเคราะห ทําโดยนิสิต
นักศึกษาและอาจารย)  การประมวลวาในแตละจังหวัดมีสถานการณปญหาอะไร ทําอยางไร แลว
เกิดผลอยางไร และอนาคตขางหนานาจะทําอะไรตอ เทาน้ีก็สามารถทําประโยชนไดมหาศาล  ทั้งยัง
เปนการเรียนรู การวิจัย การบริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปะวัฒนธรรมในจังหวัดไปพรอมๆ กัน   
 กระบวนการหลังจากอยูในมหาวิทยาลัย: ควรตองมีหลักการ นโยบาย และกระบวนการสงตอ
นิสิตนักศึกษา มหาวิทยาลัยควรทําการติดตามผล ประเมินผล สนับสนุน และอ่ืนๆ โดยแตละ
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 เรื่องมหาวิทยาลัยกับการพัฒนาทองถ่ินที่ยั่งยืน เปนเรื่องหน่ึงที่วิทยากรหยิบยกขึ้นมาเปนตัวอยาง
สําคัญ เปนการมองออกไปขางนอกจากมหาวิทยาลัย (แตสวนใหญมหาวิทยาลัยมักจะมองเรื่องน้ีเปนเรื่อง
เสริม)  เปนการมองในแบบองครวม    ขณะน้ีเรากําลังอยูในชวงของการพยายามปฏิรูปประเทศไทย 
ควรตองเริ่มตองจากฐานราก ซึ่งฐานรากของสังคมก็คือ “ทองถ่ิน” ดังน้ันมหาวิทยาลัยจะไปทําอะไรเพ่ือ
ปฏิรูปสังคม คําตอบก็คือ การรวมกันพัฒนาทองถ่ิน   
 หลักการสําคัญในการพัฒนาทองถ่ินมี 4 ขอ คือ (1) การพัฒนาทองถ่ินตองเอาพ้ืนท่ีเปนตัว
ตั้ง อาทิเชน บางทองถ่ินมีการตั้งโรงเรียนชาวนาที่สามารถผลิตขาวอินทรียไดดีกวาที่กระทรวงเกษตร 
(2) ประชาชน/ชุมชน/องคกรชุมชน มีบทบาทสําคัญ โดยที่มหาวิทยาลัยเปนผูสนับสนุน (3) 
ชุมชน (ขบวนองคกรชุมชน) – ทองถิ่น (อปท.) – ทองท่ี (กํานัน ผูใหญบาน) รวมมือกัน จาก
ประสบการณของวิทยากรทั้งสามหนวยน้ีตองรวมกันทํา งานพัฒนาทองถ่ินจึงจะสําเร็จไดจริง และ (4) 
หนวยงาน/องคกรภายนอก ตองเปนฝายสนับสนุน ไมใชฝายดําเนินการ ซึ่งมหาวิทยาลัยจะสนับสนุน
การพัฒนาทองถ่ินไดตองเขาไปเรียนรู  รูจักกับชุมชนกอน (น่ีเปนการเรียนการวิจัย) และ การรวมกัน
พัฒนาจึงจะทําใหไดประโยชนทั้งสองฝาย คือ ชุมชนทองถ่ินไดพัฒนา และมหาวิทยาลัย/คนใน
มหาวิทยาลัยไดเรียนรู ไดพัฒนาไปดวย 
 การพัฒนาทองถ่ินตองมองภาพความสัมพันธใหเห็นความจริงทั้งหมด คือ เริ่มตนที่ชุมชน/
ทองถ่ิน/ทองที่ เปนตัวตั้ง เปนผูมีบทบาทสําคัญ ซึ่งมีฝายสนับสนุนเปนภาครัฐ ภาคธุรกิจ ภาคประชา
สังคม มหาวิทยาลัย  สถาบันศาสนา หรืออ่ืนๆ  นอกจากน้ีเรายังมองเห็นภาพความสัมพันธชั้นที่กวาง
กวาน้ันในสังคม คือ มีรัฐสภา รัฐบาล ศาล และองคกรอิสระ(ตามรัฐธรรมนูญ) ตางๆ เขามาเก่ียวของ 
 หลักสําคัญขอสุดทาย คือ การพัฒนาทองถ่ินทองที่เปนเรื่องที่มหาวิทยาลัยไมใชคนทํา  แตตอง
ไปสนับสนุนใหทองถ่ินทองที่ทําเอง โดยวงจรการพัฒนาทองถ่ินท่ียั่งยืน ก็คลายวงจร PDCA (Plan –
Do-Check-Act) คือ (1) ตองมีเปาหมายรูปธรรม/มีตัวชี้วัด (2) มีวิธีการทําที่เหมาะสม ลงมือปฏิบัติ
ได (3) มีการวัดผล ประเมินผล และ (4) มีการเรียนรู และปรับปรุงพัฒนาไปอยางตอเน่ือง 
 วิทยากรยกตัวอยางเรื่องตัวชี้วัดการพัฒนาระดับชาติ และระดับทองถ่ิน ของ สสส.  ซึ่งตัวชี้วัด
ระดับชาติ ทําใหเราคิดตอในระดับนโยบายได แตอาจคิดตอในระดับปฏิบัติไมได   ดังน้ันการทําตัวชี้วัด
ของการพัฒนาระดับทองถ่ิน (ซึ่งเปนโครงการที่มีระยะเริ่มตน 3 ป) จึงเปนการทําเพ่ือใหคิดตอในระดับ
ลงมือปฏิบัติไดจริง    
 จากกรณีศึกษาตัวอยาง  “สรุปเปาหมาย ตัวชี้วัดการพัฒนาของขบวนการชุมชนทองถ่ิน (ต.
บานเลือก อ.โพธาราม จ.ราชบุรี)”  จะเห็นไดวา เปาหมายชี้วัดความสุข หรือการพัฒนาของชุมชน
ทองถ่ิน ประกอบดวย (1) คนในตําบลมีสุขภาพแข็งแรง (2) คนในตําบลมีความสามัคคี (3) คนใน
ตําบลมีรายไดและชีวิตม่ันคง (4) คนในตําบลมีสวนรวมในการพัฒนาและแกไขปญหาของหมูบานและ
ตําบล (5) ตําบลปลอดยาเสพติด (6) เปนตําบลที่อนุรักษวัฒนธรรม/ประเพณี/ภูมิปญญาทองถ่ิน 
(7) ผูนํามีความซ่ือสัตย/โปรงใส/มีคุณธรรม/มีความคิดสรางสรรคและเสียสละ (8) คนในตําบลมี
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 ดังน้ัน เม่ือมหาวิทยาลัยตองเขาไปสนับสนุนการพัฒนาชุมชนทองถ่ิน  มหาวิทยาลัยตองไป
เรียนรูกับชุมชน ซึ่งใชการวิจัยไปชวยได  เชน การวิเคราะหใหไดตัวชี้วัด และวิธีเก็บตัวชี้วัดที่ทองถ่ิน
ตองการ ทําใหนิสิตนักศึกษาที่ลงไปชวยชุมชนจะไดสัมผัสชุมชน นิสิตนักศึกษาเองจะเรียนรูมากขึ้นอีก
เยอะ  พรอมกับชวยใหสังคมดีขึ้น  ผลลัพธคือ นิสิตนักศึกษาดีขึ้น อาจารยดีขึ้น ชุมชนดีขึ้น แลวสังคมก็
จะดีขึ้นตามมา (อยางน้ีถือเปนความรับผิดชอบตอสังคม) 
 
ชวงวิทยากรแลกเปล่ียนเรียนรูกับผูเขารวม :  

• ผูเขารวมทานที่ 1 : มีคําถามใน 3 ประเด็น คือ (1) การประกาศเปน “หน่ึงมหาวิทยาลัย หน่ึง
จังหวัด” วาบางจังหวัดก็มีมหาวิทยาลัยมากกวา 2 แหง จะทําอยางไร อาจตองมีการจัด 
Zonning พ้ืนที่หรือไม?  (2) ดูจากตัวอยาง 9 ตัวชี้วัด ของกรณีศึกษา ต.บานเลือก อ.โพธาราม 
จ.ราชบุรี  ซึ่งเดิมเราก็มีมาตรฐานตัวชี้วัดของประเทศที่นํามาใช  เพราะในภาพการปกครอง
ระดับประเทศน้ัน ตองการจะใหวัดไดเหมือนๆกัน เปรียบเทียบกันได  (3) จากประสบการณ
การทํางานที่เคยทําโครงการเพื่อนพ่ึงภายามยากกับชุมชน ซึ่งก็ไดขอมูลพ้ืนฐานจาก ธกส. ไป
ใชเพ่ือเปนประโยชนของโครงการเชนกัน ดังน้ันจึงขอเสนอและสนับสนุนแนวคิดการเปลี่ยน
บทบาทของมหาวิทยาลัยตอชุมชน มหาวิทยาลัยสามารถมีบทบาทดูแลชุมชนรอบขางได ควร
ตองเปนบทบาทของมหาวิทยาลัยกําหนดเปนกรอบลงมา 
ตอบ : อาจารยไพบูลย ใหความเห็นในประเด็นที่ 1 และ 2 ของอาจารยอภัย วา (1) เรื่องการ
เลือกพ้ืนที่จังหวัดของมหาวิทยาลัยน้ัน มีการใหมหาวิทยาลัยไปตกลงกันเอง ซึ่งแมจะเปนเรื่อง
ยากในบางครั้ง (แตเปนเรื่องดี) ก็อาจตองพยายามตกลงกันใหได (2) เรื่องตัวชี้วัดในระดับแต
ละทองถ่ิน ระดับจังหวัดหรือขอมูล จปฐ. ของชุมชนน้ัน ไมควรเหมือนกัน และในหลักปฏิบัติ
แลว ขอมูล จปฐ. จะตองมีการปรับกันอยูเสมอ ซึ่งจะเปนกระบวนการที่ทําใหชุมชนพัฒนา  แต
ในระดับที่ใหญขึ้น/ระดับนานาชาติสามารถมีเทคนิคเอามาเปรียบเทียบกันได   

• ผูเขารวมทานที่ 2 : ใหความเห็นวา  
- เรื่องทีห่น่ึง ปจจุบันสภามหาวิทยาลัยมักมองแตเรือ่งอื่น เชน การขึ้นคาหนวยกตินิสิต
นักศึกษา บทบัญญัติตางๆ ที่ดคูวามผดิของนิสิตนักศึกษา (อาทิ กองกิจการนิสิตนักศึกษา มี
พันธกิจดูแลความเปนอยูนิสิตนักศึกษา แตกลับมีกฏวาถานิสิตนักศกึษาทําผิดอะไร แลวจะ
ลงโทษอยางไร)  จนลืมไมไดมองการพัฒนานิสิตนักศึกษา เรื่องราวการดแูลความเปนอยูของ
นิสิตนักศึกษา  ซึ่งสภามหาวิทยาลัยควรจะเขาไปแกในสวนน้ี     
- เรื่องที่สอง จะเห็นวาปจจบัุน มีมหาวิทยาลัยจํานวนมากที่มองวานิสิตนักศึกษาเปนลูกคา 
มองวาถาเปดหลักสูตรไหนแลวจะมีลูกคาเยอะ  และขณะเดียวกันรฐับาลก็พยายามผลักดันให
มหาวิทยาลัยเปนอิสระ ใหดแูลตัวเอง ดําเนินการหารายไดเพ่ือทาํใหองคกรอยูได   อีกทั้งยัง
ออกนโยบายเรียนฟรี 15 ป  เชนน้ีแลว บทบาทของสภามหาวิทยาลัยจะเขาไปเกี่ยวของหรอื
ชวยเหลือเรื่องการบรหิารจดัการนิสิตนักศึกษาน้ีไดยางไร 
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ตอบ : อาจารยไพบูลย ใหความเห็นตอบผูเขารวมวา สภามหาวิทยาลัยควรมีการพูดคุยเรื่อง
บทบาทและความรับผิดชอบของสภามหาวิทยาลัย ใหชัดเจนและเขาใจกัน (สภาฯ ควรทําอะไร 
หรือ ไมควรทาํอะไร)  จากประสบการณที่ผานมาของวิทยากร ในระบบราชการไทยท่ีผานมา
มักทําในบทบาทที่ผิดคือ แทนทีจ่ะบริหารนโยบาย แตกลับไปบริหารระเบียบ มีความตึงเครียด
เรื่องระเบียบ เอาระเบียบเปนตัวตั้งจึงทาํงานหลายๆ อยางไมได   บทบาทหลักที่ 2 ของสภา
มหาวิทยาลัย คือ รวมกับมหาวิทยาลัยคดิยุทธศาสตร   และบทบาทหลักที่ 3 คือ บทบาทใน
เชิงสรางสรรค ซึ่งควรจะรวมกันคิดกับมหาวิทยาลัย 

• ผูเขารวมทานที่ 3 : ความเห็นจากประสบการณของกรรมการมหาวิทยาลัยเรื่องการทํางานกับ
ชุมชน  ปจจุบันมหาวิทยาลัยกลัว ไมกลาที่จะทํางานกับชุมชน เพราะกลัวคนในทองถ่ินนําเด็ก
มาฝากเรียน (เด็กเสน)  
ตอบ : อาจารยไพบูลย ใหความเห็นตอบผูเขารวมวา การที่มหาวิทยาลัยเขาไปรวมทํางานกับ
ชุมชนเปนแนวคิดที่ดี  แตในความเปนจริงถามีประเด็นเชนน้ีกับชุมชน มหาวิทยาลัยควรตอง
พูดคุยกันกับชุมชน  แตการที่มหาวิทยาลัยจะเขาไปชวยชุมชน เชน ชวยกันทําวิจัย เปนส่ิงที่
มหาวิทยาลัยควรสนับสนุน เปนการเพ่ิมคุณคาใหกับงานและชุมชน 

• ผูเขารวมทานที่ 4 : ขอความเห็นจากวิทยากรวา (1) จากประสบการณของวิทยากรในการเปน
กรรมการสภามหาวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยมหิดล ดูโดยองครวมนิสิตนักศึกษาที่จบไปแลว 
(ศิษยเกา) สามารถไปทําอะไรเปลี่ยนแปลงสังคมหรือไม?  ไดประเมินไหมวาเปนที่พอใจกับ
มหาวิทยาลัยหรือไม?  และมีแผนที่จะพัฒนาตอไปอยางไร?  (2) กรณีศึกษา ต.บานเลือก อ.
โพธาราม จ.ราชบุรี  ขอเสนอวาควรจะเพ่ิมตัวชี้วัดขอ 10 คือ การพัฒนาเด็ก/การพัฒนาดาน
การศึกษา หรือไม 
ตอบ : อาจารยไพบูลย ใหความเห็นตอบผูเขารวมวา (1) ตอบประเด็นขอหน่ึงเรื่องศิษยเกา
มหิดล ตามความคิดในตอนน้ี กลุมศิษยเกามหิดลควรจะมีการรวมตัวกันใชกระบวนการแบบ
สมัชชา มีตัวแทนมารวมกันคิด รวมกันทํา ความคิดดีๆ จะออกมา รวมทั้งการประเมินไปดวย 
โดยคิดออกมาเปน Action วาเราควรจะทําอะไรเพ่ือประโยชนตอภายในและภายนอก (2) ใน
กรณีศึกษา ต.บานเลือก กระบวนการที่ไปทํากับชุมชน โดยหลักสวนตัวของวิทยากรเองจะไมให
ความเห็นใดๆ กับชุมชน แตจะใหชุมชนคิดเอง  อาจจะแนะบางวาใหคิดตัวชี้วัดหลักนอยๆ ไม
ตองเยอะ ใหวัดไดชัดๆ  แตจะไมบอกวาเขานาจะมีตัวชี้วัดอะไร  ซึ่งจะเปนกระบวนการเรียนรู
ของคนในตําบลเอง ใหทําจากเล็กๆ งายๆ ขึ้นไป (อะไรที่เขาคิดเองไดจะดีที่สุด)  

 
 อาจารยศนินุช  สวัสดิโกศล  เปนวิทยากรใหความรูเรื่อง ความรวมมือและการพัฒนา
มหาวิทยาลัยกับความรับผิดชอบตอสังคม (The Collaboration & Development of University Social 
Responsibility in 21st Century) โดยสรุปสาระสําคัญดังน้ี 
  หากพิจารณาจาก framework ของการมองเรื่องความรับผิดชอบตอสังคมของมหาวิทยาลัย 
(University Social Responsibility, USR)  จะเห็นไดวา มหาวิทยาลัยมี steakholder อยูมากมายหลาย
ระดับ ไมใชแคสภามหาวิทยาลัย อาจารย หรือนิสิตนักศึกษา แตยังมี พอแมผูปกครอง แมคาหรือราน

 

42



 Paradigm Shift ของเรื่อง USR ในระดับโลกน้ันมีรมใหญๆ ที่บอกไดวามหาวิทยาลัยควรจะทํา
เรื่องใดบาง แตก็ไมบังคับใหมหาวิทยาลัยตองทําอยางไรแนนอน เพราะมหาวิทยาลัยน้ันมีความ
หลากหลายแตกตางกัน และถาพิจารณาดูจะเห็นวาการทํา USR ตางๆ ของเราน้ันขาดเรื่องของ
ศีลธรรม/จรรยาบรรณ (Ethical) อยางมาก  เพราะดวยสังคม ดวยความบีบคั้นทางเศรษฐกิจ เปนตัว
กํากับ  เราจึงถูกสอนใหสรางผลตอบแทนที่มากที่สุด (maximize profit) แตเรากลับขาดความใสใจดาน
ศีลธรรม/จรรยาบรรณ ดังน้ันถาเราสามารถผลักดันใหมหาวิทยาลัยผลิตนิสิตนักศึกษาที่มีความ
รับผิดชอบตอสังคม อยูในวิธีคิด ชีวิต จิตวิญญาณไดจะเปนเรื่องที่ดี 
 ในมหาวิทยาลัย ศีลธรรม/จรรยาบรรณ ตอส่ิงเหลาน้ี อาทิเชน Quality of Graduated Student 
Social Awareness, Rosolve Global Warming, Transparency and Suffciency Economy เปนเรื่อง
สําคัญ   
 วิทยากรนําเสนอภาพของ USR for Better Tomorrow ที่คิดรวมกัน (คิดรวมกับคลังสมองดวย) 
โดยภาพรวม USR ที่จะทําภาครัฐตองเขามาสนับสนุน และการทํางานเรื่องน้ีควรจะใหสอดคลองกับ
นโยบาย วิสัยทัศน ของมหาวิทยาลัย และควรจะสอดคลองกับ USR ระดับโลก   
 วิทยากรยกตัวอยางการทํา USR ของที่ตางๆ อาทิเชน  

• Global University Network fo Innovation (GUNI) ทําเรื่อง Establish bridges to transfer 
knowledge to society (การที่มหาวิทยาลัยเปนตัวเชื่อมโยงความรูไปสูสังคม)  อีกเรื่องที่เขาพูด
คือ Higher education institutions could renew thought for society (การศึกษาจะชวยเปล่ียน
วิธีคิดของสังคมอยางไร) 

•  University of Valencia กําลังพัฒนา USR Methodological proposal ขึ้นมา 
• Pontificia University ที่ประเทศเปรู มีการทํา USR Model ของมหาวิทยาลัยขึ้นมา 
• ในโซนเอเซียมี Asean University Network (AUN) ซึ่งมี Department หน่ึงในน้ันชื่อ USR & S 

และตอนน้ีมีอาจารยนันทนา จากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เปน Director อยู (เปนโอกาสของ
ไทยที่จะผลักเรื่อง USR ใหเปนประโยชน)  และทาง Asean University Network มี USR&S 
Concept 4 ดาน ประกอบดวย Higher Education, Community, Campus, Governance & 
Administration  สําหรับประเทศไทยที่ทําเรื่องน้ีเชน จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (ทําหลายเรื่อง
ในรูปแบบตางๆ ที่ตางกัน ทั้งในและรอบๆ มหาวิทยาลัย),   มหาวิทยาลัยศรีปทุม (เปน
เจาภาพจัดประชุม 1st University Social Responsibility International Conference ป 2009)  

• วิทยากรใหความเห็นเพ่ิมเติมวา Coporate Social Responsibility (CSR) น้ันไมเหมาะกับ
มหาวิทยาลัย  เพราะมหาวิทยาลัยไมใชบริษัท  จึงเปน Unieversity Social Responsibility 
(USR)     ซึ่ง CSR คือการเขามากํากับเม่ือปญหาเกิดข้ึนแลว  แต USR น้ันมองความ
รับผิดชอบตอสังคมในลักษณะสาเหตุ บุคคลทุกคนเปนตนตอ ฉะน้ัน USR มหาวิทยาลัย คือ 
การผลิตบัณฑิตใหมีจิตสํานึกรับผิดชอบตอสังคมตั้งแตตน 
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• University of Singapore ประเทศสิงคโปร มหาวิทยาลัยทําเรื่องเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม ทําเรื่อง
มหาวิทยาลัยเปน food cort ที่ดี ประหยัดพลังงาน 

• ประเทศมาเลเซียเปนประเทศที่เล็กมาก แตเปนประเทศที่ทําเรื่อง USR ไดคอนขางดี  ตัวอยาง
ไดแก University Sains Malaysia (USM) ทํา USR มานานมาก และทําคอนขางครบวงจร 
เหมาะสมกับประเทศและศาสนาของมาเลเซีย  อีกแปงคือ UTM  มีความกระตือรือรนในการทํา 
USR มาก เชน ในสถานการณนํ้าทวม ทาง UTM สง USR team เขาไปชวยไดทันทวงทีเปนทีม
แรกและทําไดเลย(ออกขาวไปทั่วประเทศ) 

•  University Kebangsaan Malaysia (UKM) จะจัดประชุม Asia–Talloires Network ธีมคือ 
Collaborating for Social responsibility and Sustainability across the region 
 

วิทยากรนําเสนอวา ทําไม University Social Responsibility (USR) จึงเกิดชา โตชา เปนเพราะ 
(1) นิยาม USR ของแตมหาวิทยาลัย ยังไมชัดเจน ไมเหมือนกัน เชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
USR ก็อาจจะเนนเรื่องอาหารมีคุณภาพตาม food safety  แตถาในดานการแพทย อาจจะมองเรื่องการ
ใชยาที่มีคุณภาพ รักษาโรคไดถูก  สวนดานการเมือง ก็อาจจะมองการบริหารงบประมาณ ฉะน้ันแตละที่
มอง USR ที่ไมเหมือนกัน  (2) ไมใชเร่ือง priority สําคัญ เพราะยังไมไดเปนนโยบายของรัฐ หรือ
นโยบายของมหาวิทยาลัย  (3) ขาดงบประมาณสนับสนุน  และ (4) ไมมีแผนการนําสูการปฏิบัติ
และคุณภาพโครงการยังต่ํา  
 วิทยากรกลาวฝากในตอนทายวา  ปจจุบันเราทราบกันแลววาเอเซียนจะเปน Asean Emerging 
Market ในป ค.ศ. 2015 ซึ่งถามหาวิทยาลัยไทยยังไมเตรียมพรอมผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพรองรับเรื่องน้ี 
ในอีก 4 ป ขางหนา เราจะไมมีบัณฑิตที่มีคุณภาพออกมารองรับ ในขณะที่มหาวิทยาลัยตางๆ ใน
อาเซียน เชน พมา ลาว เขมร เวียดนาม เขาจะมีบัณฑิตจบป 2014 ที่สามารถรองรับการทํางานใน
อาเซียนได (นอกประเทศเขา)  ดังน้ันถาเราจะกาวสูระดับ Global level ภาษาเปนส่ิงสําคัญ ภาค
การศึกษาตองตื่นตัว  การผนึกกําลังรวมตัวของกลุมอาเซียนจะทําใหเปนตลาดที่ใหญ  เพ่ือใหสามารถ
แขงขันกับจีน ยุโรป อเมริกา ได  โดยชุมชน Asean economic มี 5 เรื่องที่มองวาสําคัญ คือ เรื่องสินคา, 
การบริการ, การลงทุน, เรื่องทุน และทักษะแรงงาน ซึ่งประเทศไทยควรจะเตรียมพรอมส่ิงตางๆ เหลาน้ี 
 คุณวิสุทธินี แสงประดับ ยกตัวอยางเพิ่มเติมเรื่องของมหาวิทยาลัยกับความรับผิดชอบตอสังคม 
เชน มหาวิทยาลัยแหงหน่ึง National University of Singapor (NUS) มีการคํานวณ Low Recycle late 
โดยทําเรื่อง recycle อยางเปนระบบ เก็บขอมูลอยางจริงจัง 3 ปตอเน่ืองกัน มีทั้งเรื่องลดกระดาษ, 
พลาสติก, กระปอง และอาหาร  มีการมองเรื่องจะ recycle ของแตละอยางอยางไร มีการจัด Campaign 
Education การ recycle ในมหาวิทยาลัย และอ่ืนๆ 
 อีกตัวอยางที่ Bundung เปนมหาวิทยาลัยที่อยูในอินโดนีเซีย ประเทศที่มีเรื่องแผนดินไหวบอย 
ส่ิงที่เขาทําคือ ใหการศึกษานิสิตนักศึกษาเรื่องการสรางบานกันแผนดินไหว, เรื่องของ diversity ตางๆ 
และยังมีการทํา USR ที่อื่นอีก เชน Green Campus ของ U of Tokyo ฯลฯ 
 สุดทายไดนําเสนอโมเดล University Social Responsibility (USR) 4 phases ประกอบดวย  

• Phase 1: Thai USR&S Platform Awareness Building  (เว็บไซตซึ่งกําลังจะเปดตัวเร็วๆ น้ี)  
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• Phase 2: Thai USR & S Platform Co-Creation   
• Phase 3: Intra-inter Platform Linkage (การเชื่อมกันระหวางขางในและขางนอก

มหาวิทยาลัย) 
• Phase 4: Movement by Policy (นโยบายการขับเคล่ือน) 
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6. บทบาทสภามหาวิทยาลัยในการกํากับการจัดการดานการเงิน 
และทรัพยสิน 

 

นายสุนทร อรุณานนทชัย 

Lสรุปประเดน็ 
• การงบประมาณ 
• การบรหิารเงนิสดและทรัพยสิน 
• การบรหิารการลงทุน 

 

 
 

 

 ดร.สุนทร อรุณานนทชัย (นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี) เปนวิทยากร
นําเสนอบทบาทสภามหาวิทยาลัยในการกํากับการจัดการดานการเงินและทรัพยสินตอผูเขารวม
หลักสูตรธรรมาภิบาลเพ่ือการพัฒนาอุดมศึกษา รุน 4  สามารถสรุปประเด็นสาระสําคัญดังน้ี 
 กองทุนเพ่ือสนับสนุนการจัดตั้งมหาวิทยาลัยในประเทศไทยน้ันยังมีนอย และมหาวิทยาลัยสวน
ใหญเปนสวนราชการจึงสงผลทําใหการบริหารมหาวิทยาลัยมีขอจํากัดดานงบประมาณเพ่ือการจัด
หลักสูตร การปรับปรุงทางกายภาพตางๆ แตในขณะเดียวมหาวิทยาลัยตองใชงบประมาณในการการ
บริหารคุณภาพ (Teaching Accellent) ดังน้ันจึงตองมีการลงทุนเพ่ือพัฒนาคุณภาพอาจารยเพ่ือพัฒนา
คุณภาพการสอนใหเกิดความเปนเลิศทางวิชาการ ซึ่งจะสงผลใหเกิดผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตาม
คุณลักษณะที่พึงประสงคมีความสามารถแขงขันไดในตลาดแรงงานและเพ่ือใหนักศึกษาไดเรียนรูส่ิงใหม  
และประการสําคัญตองลงทุนทางดานเทคโนโลยีใหทันสมัยอยางตอเน่ือง  ดังน้ันจึงตองมีการทบทวน
การบริหารใหเกิดคุณภาพโดยผูบริหาร และปจจัยสนับสนุนความสําเร็จดานบริหารการเงินของ
มหาวิทยาลัยคือ “คณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพยสิน” ซึ่งประธานตองมีความรอบรูเรื่อง
การเงินและบัญชีที่เกี่ยวของของมหาวิทยาลัย  เน่ืองมาจากมหาวิทยาลัยแตละประเภทน้ันมีบริบทที่
แตกตางกัน 

มหาวิทยาลัยแตละประเภทมีวิธีการบริหารการเงินและทรัพยสินแตกตางกัน โดยการ
ควบคุมดูแลของสภามหาวิทยาลัยการ และมีคณะกรรมการการเงินและทรัพยสินเปนฝายดําเนินงาน ใน
การตรวจสอบควบคุมการหารายไดและการใชจายของมหาวิทยาลัยใหเกิดความถูกตองโปรงใสและทํา
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 การบริหารงบประมาณของมหาวิทยาลัยจึงถือเปนการบริหารความเปล่ียนแปลงอยางหนึ่งที่มี
การเคล่ือนไหวตลอดเวลา ซึ่งมีปจจัยหลายประการที่เกี่ยวของ ดังน้ันควรพิจารณาการใชจายที่กอใหเกิด
ความคุมคาคุมประโยชนตอมหาวิทยาลัยอยางสูงสุด เชน การพิจารณาเก่ียวกับการลงทุนทั้ง
สังหาริมทรัพยและอสังหาริมทรัพยของมหาวิทยาลัย โดยมีขอคิดเห็นที่สําคัญดังน้ี 

- หนาที่ของกรรมการสภาผูทรงคุณวุฒิ คือหารายไดโดยเฉพาะในสวนงบประมาณที่ขาดไปเขา
มหาวิทยาลัยอยางตอเน่ืองทุกป 

- สามารถนํารูปแบบการบริหารการลงทุนของมหาวิทยาลัยในตางประเทศ (สวนใหญจาง
เอกชนภายในดําเนินการทั้งหมดหรือบางสวน) มาปรับใชใหเหมาะสมกับบริบทของมหาวิทยาลัยได ให
เกิดการเปล่ียนแปลงของการจัดการการเงินของมหาวิทยาลัย เชน การลงทุนจากเงินลงทุนระยะส้ันของ
มหาวิทยาลัยในรูปแบบตางๆ เพ่ือสรางรายไดจากการบริหารการเงินใหกับมหาวิทยาลัย  

- ไมควรใช Text Book ของอเมริการหรือยุโรปมาปรับใชกับบริบทการบริหารจัดการการเงิน
และทรัพยสิน  โดยอาจนําหลักการและวิธีปฏิบัติของภาคเอกชนไทยที่ไดรับการยอมรับตอความสําเร็จ
มาประยุกตใชกับสถาบันได 

 

ความเส่ียงของมหาวิทยาลัยในมิติการเงิน 
1. เรื่องการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compiance) : ควรใหความสําคัญกับองคประกอบของ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยที่มีความเชี่ยวชาญดานการเงินการลงทุนหรือการสรรหา “นักการเงิน” เปน
สภามหาวิทยาลัย โดยตองทําความเขาใจงบการเงินของมหาวิทยาลัยแตละแหงซ่ึงมีความแตกตางกัน 
และทําใหเกิดความถูกตองใหพรอมรับการตรวจสอบจากแหลงตางๆ   

2. มีงบประมาณไมเพียงพอ (Lack of Funding) : การพิจารณาลงทุนตางๆ โดยคณะกรรมการ
จัดการเงินและทรัพยสินที่จะบริหารจัดการ พรอมหาแหลงงบประมาณใหกับมหาวิทยาลัย 

3. การบริหารตามความสามารถของคณะกรรมการการเงินและทรัพยสิน (Managing Talent) : 
เพ่ือใหมหาวิทยาลัยสามารถปฏิบัติตามแผนงานใหบรรลุผลสําเร็จอยางครบถวน 

4. ความทาทายจากตลาดการเงินที่มีการเปลี่ยนแปลง (Emerging Markets) : มหาวิทยาลัย
ตองใหความสําคัญกับการติดตามผลการใชจายงบประมาณ 

5. ความจําเปนในการบริหารใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด (Cost Management) : 
เพ่ือใหมหาวิทยาลัยดําเนินภารกิจของสถาบันและเกิดผลสูงสุดตอผูเรียน 
 

เรดารวามเส่ียงของมหาวิทยาลัย เปนการถายทอดแนวคิดทฤษฎีสูการปฏิบัติ 
จากการประยุกตทฤษฎีแหงความสมดุล (Balance Score Card) มาใช

ในการบริหารสถาบันอุดมศึกษา สามารถกลาวไดวาความเส่ียงที่อยูบริเวณ
ศูนยกลางของเรดารคือ “ความเสี่ยงที่ผูบริหารมีความทาทายสูงสุดในอนาคต” 
และมีสวนประกอบ ดังน้ี  



1. ความเส่ียงดานการปฏิบัติตามกฎระเบียบมีความสัมพันธกับกฎหมาย กฎระเบียบหรือบรรษัทภิ
บาล 

2. ความเส่ียงดานการเงินเปนผลมาจากความผันผวนของตลาดและภาวะเศรษฐกิจที่เผชิญอยู  
3. ความเส่ียงดานกลยุทธมีความเกี่ยวของกับนักศึกษาและผูใหการสนับสนุน  
4. ในขณะที่ความเส่ียงดานการดําเนินงานสงผลกระทบตอข้ันตอนการปฏิบัติงาน ระบบ 

บุคลากร และภาพรวม ความโยงกันแบบหวงโซ (Value Chain) ขององคกร 
 
การพิจารณางบการเงินของมหาวิทยาลัย 

1. การจัดทํางบการเงินตองพิจารณาในภาพรวมของมหาวิทยาลัย (ไมควรจัดทําแยกตามคณะ
หรือสวนงานภายใน) เพ่ือแสดงงบการเงินของสถาบัน 

2. สินทรัพยของสถาบันอุดมศึกษา ประกอบดวย 
- สินทรัพยหมุนเวียน : สินทรัพยที่ไมมีตัวตน เชน ทุนวิจัย 
- สินทรัพยไมหมุนเวียน : Endowment Fund ในรูปแบบตางๆ เชน Professor Shared  

 ตัวอยางสัดสวนงบประมาณของ Yale University 30% เปนงบประมาณที่รัฐสนับสนุน 
20 - 30 % เปนงบสนับสนุนงานวิจัยจากหนวยงานภายนอก และ 10% เปนเงินสนับสนุนจากศิษย
เ ก า  
(ซึ่งนับวาเปนสวนงบประมาณที่สําคัญที่มหาวิทยาลัยไดรับอยางตอเน่ือง แตสําหรับในประเทศไทยยัง
ปรากฎรูปแบบของงบประมาณจากแหลงเหลาน้ีนอยกวาตางประเทศ)  

3. ตัวอยางงบการเงินของมหาวิทยาลัยตามเอกสารประกอบการบรรยาย 
 
ขอแนะนําการลงทุน 
 การดําเนินงานดานการเงินของมหาวิทยาลัยมีขอจํากัดและอุปสรรคตางๆ หากรอจนกระทั่งมี
ความพรอมจะตองใชระยะเวลานานใหบรรลุผลสําเร็จและเปามหาย ดังน้ันเปนหนาที่ของผูที่เก่ียวของที่
ตองสรางส่ิงตางๆ ภายใตสภาวการณเหลาน้ันใหเกิดประโยชนสูงสุด ดังคํากลาวที่วา “The Happiest 
People don’t have the Best of Everything. They just make the Best of Everything.” หมายความวา  
คนที่มีความสามารถและภาคภูมิใจในผลงานจะมีความสุข มักจะเริ่มตนที่ไมมีความพรอมในหลายส่ิง
หลายอยาง แตพวกเขาจะสรางความพรอมใหเกิดขึ้นเพราะทราบวาส่ิงเหลาน้ีจะใหความสุขแกเขาเมื่อ
งานสัมฤทธ์ิผลแลว 
 
ท่ีประชุมเสนอความเห็นอยางกวางขวาง สามารถสรุปได ดังนี้ 

1. มหาวิทยาลัยของรัฐสามารถบริหารจัดการทรัพยสินใหเกิดรายได หากไดรับเงินจาก
บุคคลภายนอกและมหาวิทยาลัยออกใบเสร็จเก่ียวกับการปรับปรุงทางโครงสรางทางกายภาพของ
มหาวิทยาลัย จะไดรับการยกเวนภาษีเปน 2 เทาของเงินบริจาคใหกับสถาบันอุดมศึกษา และหากออก
ใบเสร็จเก่ียวกับการลงทุนสรางและจัดซ้ือครุภัณฑ จะไดรับการยกเวนภาษีเปน 10 เทา  ซึ่งเปนความ
แตกตางอยางมากหากเปรียบเทียบกับมหาวิทยาลัยเอกชน ที่เฉพาะนิติบุคคลเทาน้ัน จะไดรับยกเวนภาษี
เงินบริจาคใหกับมหาวิทยาลัยเพียง 1 เทาของเงินบริจาค โดยเฉพาะอยางยิ่งกรณีเงินรายไดของ
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2. หากสภามหาวิทยาลัยของรัฐอนุมัติการลงทุนจากเงินรายไดของมหาวิทยาลัยแลวแตไม
ประสบคววามสําเร็จหรือขาดทุน หากตรวจสอบพบวาเปนการดําเนินการดวยความโปรงในและเปน
ขั้นตอนที่ถูกตองจะไมสามารถฟองรองเอาผิดจากบุคคลหรือสภามหาวิทยาลัยได ซึ่งการลงทุนที่พบวา
ทําใหขาดทุนมากที่ สุดคือ การลงทุนเก่ียวกับหุน ดังน้ันการบริหารการเงินและทรัพยสินของ
มหาวิทยาลัยจึงตองมีผูที่มีความเช่ียวชาญเปนองคประกอบของสภามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการ
การเงินและทรัพยสินของมหาวิทยาลัยดวย แตอีกทางหน่ึงสามารถกลาวไดวาการจัดตั้งกองทุนในการ
บริหารจัดการทรัพยสินของมหาวิทยาลัยจะทําใหการบริหารการเงินมีประสิทธิภาพภายใตความมั่นคง
ไดเชนกัน 

3. ในปจจุบันการบริจาคเงินใหกับสถาบันอุดมศึกษามีจํานวนนอย และพบวาโดยสวนใหญ
มหาวิทยาลัยเกาที่มีชื่อเสียงจะไดรับการบริจาคมากกวา ซึ่งในกรณีของมหาวิทยาลัยราชภัฏซ่ึงถือวาเปน
มหาวิทยาลัยใหมที่ยังตองดําเนินงานภายใตกรอบงบประมาณที่ไดรับจากรัฐเปนสําคัญและตองหา
รายไดเพ่ือการบริหารสถาบัน ดังน้ันจึงอาจกลาวไดวาความสามารถในการตัดสินใจของฝายบริหาร
มหาวิทยาลัยในการบริหารจัดการทรัพยสินเปนสวนสําคัญมากกวาปริมาณเงินรายไดที่ไดรับ ซึ่งผูนํา
จะตองมีความกลาในการบริหารจัดการและแสดงใหสภามหาวิทยาลัยไดทราบขอมูลเพ่ือการพัฒนา
ระบบการบริหารการเงินตอไปจากในปจจุบันที่สภามหาวิทยาลัยยังไมเขาใจซึ่งทําหนาที่ดานการบริหาร
จัดการการเงินและทรัพยสินจึงทําหนาที่เพียงการบริหารระเบียบมากกวาการวางนโยบายการบริหาร
องคกร  

4. สภามหาวิทยาลัยจะมีบทบาทโดยตรงในการสนับสนุนแนวคิดเก่ียวกับการบริจาคเงินเพ่ือ
สรางมหาวิทยาลัยหรือเพ่ือสนับสนุนการศึกษาใหมากข้ึนตอไปในอนาคต และสําหรับประเทศไทยน้ัน
การสนับสนุนงบประมาณดานการศึกษาควรใหความสําคัญกับการศึกษาระดับพ้ืนฐานเปนอันดับแรก 

5. การบริหารการเงินของสวนงานตางๆ ในมหาวิทยาลัยน้ันผูบริหารอาจตองประสบปญหา
และอุปสรรคหากตองบริหารตัวเลขงบประมาณในภาพรวม เน่ืองมาจากงบประมาณเปนรายไดของแต
ละสวนงานโดยเฉพาะอยางยิ่งคณะตางๆ ในมหาวิทยาลัยที่สรางอาณาจักรเปนของตนเอง จะมีการ
แกปญหาคือ ประธานสภาอาจารยตองเขารวมเปนคณะกรรมการเงินและทรัพยของมหาวิทยาลัยเพ่ือ
รวมบริหารนโยบายของมหาวิทยาลัยใหเกิดประสิทธิภาพประสิทธิผล อีกทางหน่ึงการสราง
ความสัมพันธที่ดีระหวางสภามหาวิทยาลัยและคณาจารยแตละคณะในมหาวิทยาลัยก็นับวาเปนปจจัย
สนับสนุนตอความสําเร็จของการบริหารมหาวิทยาลัยดวย  

6. การวิจัยของอาจารยในมหาวิทยาลัยน้ันกรมสรรพากรถือวาเปนรายไดของอาจารย ซึ่งเปน
แนวคิดที่แตกตางกับตางประเทศ ดังน้ันอาจารยแตละคนควรจัดทํารายการรายรับใหละเอียดและ
ชัดเจนเพ่ือประโยชนในการเสียภาษีเงินไดสวนบุคคลของอาจารย  

7. การบริหารมหาวิทยาลัยในกํากับซึ่งมีความเปนอิสระในการบริหารจัดการ มีจุดแข็งสําคัญ
คือความเปนเอกเทศโดยเฉพาะการบริหารการเงิน 
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8. Best Practice ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแหงหน่ึง ซึ่งไดรับความอนุเคราะหจาก
วิทยากรขณะที่ทานดํารงตําแหนงอุปนายกสภามหาวิทยาลัย กรณีการเสียดอกเบ้ียจากหน้ีการสราง
หอพักของมหาวิทยาลัย จํานวนประมาณ 1,000,000 บาทตอเดือน อุปนายกสภามหาวิทยาลัยซึ่ง
ดํารงตําแหนงปรธานคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพยสินจึงเสนอใหนําเงินผลประโยชนสะสม
ของมหาวิทยาลัยซ้ือหอพัก และไดนํางบประมาณจากทุกวิทยาเขตมาลงทุนในกองทุนตางๆ ภายใน 3 
เดือนสามารถสรางเงินรายไดเปนจํานวนมากและไมเกิดปญหาในการชําระคาดอกเบ้ีนรายเดือนขางตน 

9. ประเด็นแลกเปล่ียนเรียนรูเพ่ิมเติมจากผูเขารวมหลักสูตรธรรมาภิบาลเพ่ือการพัฒนา
อุดมศึกษารุนที่ผานมาในประเด็นที่เกี่ยวของ ดังน้ี 

- ตัวอยางการแกปญหาเงินรายไดของคณะตางๆ ในมหาวิทยาลัยที่สรางอาณาจักรเปนของ
ตนเอง เชน มหาวิทยาลัยแหงหน่ึงระดมทุนจากทุกคณะในมหาวิทยาลัยเพ่ือสรางหอพัก โดยแสดงความ
ชัดเจนของโครงการและผลตอบแทนที่จะไดรับที่แนนอนในอนาคตใหคณะตางๆ ไดรวมลงทุนใน
สินทรัพยของมหาวิทยาลัย 

- ในประเทศไทยน้ันพบวา “การประชาสัมพันธ” เพ่ือรับการสนับสนุนหรือการบริจาคเงิน
เพ่ือการจัดการศึกษายังมีนอย อีกทั้งมหาวิทยาลัยเองยังกําหนดผลผลิตของมหาวิทยาลัยตอสาธารณชน
ไมชัดเจน 

- เปนหนาที่สําคัญของของคณะกรรมการการเงินและทรัพยสินที่ตองรักษาสถานะการเงิน 
ของมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะอยางยิ่งในสวนของสินทรัพยไมหมุนเวียน 

- ตัวอยางมหาวิทยาลัยในตางประเทศจะมีหนวยงานเฉพาะทําหนาที่ติดตอกับศิษยเกาเพ่ือ
รับบริจาคเงินสนับสนุนเพ่ือการศึกษา  
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7.บทบาทสภามหาวิทยาลัยในการกํากับการบริหารความเส่ียง 

นาย สมภพ อมาตยกุล 

สรุปประเด็น 
• ความเสี่ยงในสถาบันอุดมศึกษา 
• กระบวนการบริหารความเส่ียง 

 

  

 คุณสมภพ  อมาตยกุล (รองประธานมูลนิธิเพ่ือการวิจัยแหงประเทศไทย) เปนวิทยากร
แลกเปลี่ยนเรียนรูเรื่องการกํากับการบริหารความเส่ียงของมหาวิทยาลัย  ตอผูเขารวมหลักสูตรธรรมาภิ
บาลเพ่ือการพัฒนาอุดมศึกษา รุน 4 โดยสรุปสาระสําคัญไดดังน้ี 
 

 การบริหารความเส่ียง (Risk Management) เปนสวนหน่ึงของการบริหารมหาวิทยาลัย เปน
เรื่องของการบริหารสมัยใหมในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงสูง ในโลกแหงเทคโนโลยี ในสังคมปจจุบันที่มี
ความหลากหลายและผันผวนตลอดเวลา ทําใหปจจุบัน ความเส่ียงจึงมีโอกาสเกิดขึ้นไดมาก การบริหาร
ความเส่ียงที่มีประสิทธิภาพ จะทําให มหาวิทยาลัย คณาจารย/ผูปฏิบัติงานและนักศึกษา ไดรับความ
ปลอดภัยและประสิทธิภาพจากการบริหาร  
 กระบวนขั้นตอนการบริหารความเส่ียง  เริ่มจาก (1) วิสัยทัศน วัตถุประสงค นโยบาย กฏ 
กระบวนงาน ขององคกรวาตองการอะไร (2) สํารวจ วามีความเส่ียงใดบางที่ทําใหเราไปถึงวิสัยทัศน
ไมได     (3) คนหา ความเสี่ยงใดๆ ที่เปนของเรา (4) วิเคราะห วาความเส่ียงน้ันมีผลกระทบกับเรา
มากนอยแคไหน   (5) ประเมินและจัดลําดับความเส่ียง (6) บริหารความเส่ียง และ (7) ควบคุม
และติดตาม ในฐานะที่เปนกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
 โดยขั้นตอนการบริหารความเส่ียงที่วิทยากรใหความสําคัญ (ในเวลาอันจํากัด) มี 3 ขั้นตอน คือ 
ขั้นตอนท่ี 3 การคนหาความเส่ียง วามหาวิทยาลัยเรามีความเส่ียงอะไรบาง กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยตองรูตรรกะ และตั้งคําถามตอฝายบริหาร/อธิการบดี ได  ขั้นตอนท่ี 6 การบริหารความ
เส่ียง เปนแนวทางท่ีคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยควรจะชี้แนะใหมหาวิทยาลัยทําอยางไรกับความ
เส่ียงที่มี  ซึ่งมีทั้งความเส่ียงที่ไมคาดคิด (สึนามิ) และความเส่ียงที่รูอยูแลว  และขั้นตอนท่ี 7 การ
ควบคุมและติดตาม ซึ่งในการบริหารจัดการแนวใหม การกํากับดูแลติดตามนโยบายเปนความ
รับผิดชอบสําคัญหน่ึงของกรรมการสภามหาวิทยาลัยน้ันๆ ที่ดูแลการออกนโยบาย (ยกตัวอยาง การที่
อธิการบดี ไดนําเรื่องตางๆ มาเสนอตอกรรมการสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแลว  และสภาฯ ไมไดมี
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  มาตรฐานความเส่ียง (COSO – ISO31000) ดูแลและออกมาตรฐานโดยมีองคกรที่กํากับ
ดูแลเรื่อง ISO เปนผูกําหนดมาตรฐานความเส่ียงน้ีขึ้นมา โดยสรุปก็คือ การพิจารณาความเส่ียงตองมอง 
3 มิติ เพ่ือใหครอบคลุม  คือ มิติท่ีหนึ่ง พิจารณา Strategic (ความเส่ียงที่เกิดจากยุทธศาสตร)  
Operations (ความเส่ียงภาพรวมขององคกร)  Reporting (ความเส่ียงจากรายงานตางๆ เชนรายงาน
ทางการเงินนาเชื่อถือแคไหน) และ Compliance (ปฏิบัติไดถูกตองตามกฏหมาย/ระเบียบหรือไม)  มิติ
ท่ีสอง พิจารณา Internal Enviroment ภายในองคกร (เชน ดูจากนโยบายวาผูบริหารใสใจเรื่องการ
บริหารความเส่ียงไหม) มี objective setting (มีการตั้งเปาหมายความเส่ียงไหม ความเส่ียงใดเรารับได/
รับไดระดับไหน) Event Identification (คนหาความเส่ียงวาส่ิงที่ทํามีความเส่ียงเกิดขึ้นไหม) Risk 
assessment (มีการประเมินความเส่ียงไหม เส่ียงมาก/นอย เกิดขึ้นบอย/ไมบอย) risk response (เรา
จะตอบสนองความเส่ียงน้ันไดอยางไร เพราะ เราตอบสนองตอความเส่ียงไมเหมือนกัน)  control 
activity (การควบคุม)  7. Information & Communication (กรรมการสภามหาวิทยาลัยควรถามถึง
ขอมูลขาวสารตางๆใหเพียงพอตอการพิจารณาความเส่ียง) และ Monitoring (ตองมีการติดตามการ
บริหารความเส่ียงน้ันๆ) มิติท่ีสาม พิจารณาความเส่ียงออกเปนระดับๆ คือ ความเสี่ยงระดับองคกร 
ความเส่ียงระดับฝาย ระดับหนวยธุรกิจ และ ความเส่ียงระดับพันธมิตร 
 
 ถาพิจารณาความเสี่ยงจากผูมีสวนไดสวนเสียกับมหาวิทยาลัย ผูมีสวนไดสวนเสียตางๆ 
สามารถสรางหรือนําพาความเส่ียงมาใหมหาวิทยาลัยตางๆ กัน เชน นักศึกษา/ ผูปกครอง (ปจจุบัน
ผูปกครองมีบทบาทมากในการตัดสินใจใหเด็กเขาเรียน) หนวยงานกํากับ เชน สมศ. กสอ. องคกร
หรือสมาคมทางการศึกษา ประชาสังคมที่เก่ียวของกับการศึกษา คูแขงในประเทศและนอกประเทศ 
(ปจจุบันมหาวิทยาลัยที่ออกมาเปนอิสระมีมากข้ึน รวมทั้งคูแขงจากมหาวิทยาลัยตางประเทศที่เขามา) 
เทคโนโลยีสารสนเทศ สภาพแวดลอมในและนอกมหาวิทยาลัย (รานคา บาร คลีนิก ฯลฯ) การ
ปกครองและกฏหมาย (ปจจุบันศาลปกครอง เขามามีอิทธิพลตอการบริหารของมหาวิทยาลัยมาก) ผู
เสียภาษี และคานิยมและวัฒนธรรม  
 
 อาจพิจารณาเหตุแหงความเส่ียงเปน 2 ดานใหญๆ คือ ดานที่หน่ึง ความเส่ียงจากภายนอก 
ประกอบดวย  ความเส่ียงทางการเมือง (เชน ความไมสงบทางการเมืองทําใหการพัฒนาถูกชะลอไว 
หรือ ความไมสงบทางภาคใตมีผลใหนักศึกษาจากภาคใตไมสามารถมาเรียน) สภาวะเศรษฐกิจ 
(สภาวะเศรษฐกิจไมดีทําใหบุคลากรดานการศึกษานอยลง หรือ คูแขงจากตางประเทศเริ่มเขามา หรือ
ปจจุบันมหาวิทยาลัยตองจัด marketing เพ่ือจัดใหรับนักศึกษาใหไดพอเพียงกับหลักสูตร) สภาพสังคม 
(สถานที่เรียนที่มีส่ิงอํานวยความสะดวก/หองอาหาร/หองนํ้า หรือสภาพแวดลอมรอบๆ สถานศึกษา/
พับ/บาร/ยาเสพติด/การทะเลาะวิวาท) เทคโนโลยี (ปจจุบันมหาวิทยาลัยตองปรับปรุงเทคโนโลยี
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 เหตุแหงความเส่ียงดานที่สอง ความเส่ียงจากภายใน  ประกอบดวย ความเส่ียงจากนโยบาย 
ที่มาจากฝายบริหาร ความเสี่ยงดานการเงิน (สภาพคลอง การขยายกิจการมหาวิทยาลัย การบริหาร
เงินสวนเกิน การจัดหาเงินกูลงทุน) ความเส่ียงดานปฏิบัติการ (Operation Risks ยังแบงออกไดเปน 
ความเสี่ยงในกระบวนการปฏิบัติงาน ความเส่ียงในการถูกดําเนินคดีตามกฎหมาย และความเส่ียงจาก
บุคลากร)  
 

กรณีศึกษาตางๆ ท่ีวิทยากร หยิบยกนาํมาใหผูเขารวมรวมกันแลกเปล่ียนเรียนรู 
กรณีศึกษาท่ี 1 :  
 มหาวิทยาลัยชั้นนําแหงหน่ึงทําแผนยทุธศาสตรพัฒนาองคกรและระบบการเรียนการสอน 
(แผน 5 ป) โดยเปรียบเทยีบเฉพาะบางสถาบันที่คิดวาเปนคูแขง   ผูบริหารใหนโยบายวา “ไม
จําเปนตองเปรียบเทียบกับมหาวิทยาลัยของรัฐ เพราะมีขนาดใหญ การทํางานเปนระบบราชการ” 
 

มหาวิทยาลัยมีความเส่ียงอะไรบาง? จดัอยูในประเภทใด? และควรตอบสนองความเส่ียงอยางไร? 
 

 ผูเขารวม (คุณจุรีรัตน โงววัฒนา) ใหความเห็นวา กรณีน้ีถามองความเสี่ยงเฉพาะดานการเรียนการ
สอน จะเปนเส่ียงในระดับองคกร  ซึ่งแมมหาวิทยาลัยเอกชนจะมีความเส่ียงแบบหน่ึง มหาวิทยาลัย
ของรัฐก็มีความเส่ียงอีกแบบหน่ึง  แตการไมเปรียบเทียบกับมหาวิทยาลัยของรัฐเลย ทําใหเกิดความ
เส่ียงเพ่ิมขึ้น   

 ผูเขารวม (ศ.ดร. ดํารง  ชุมมงคล) ใหความเห็นวา กรณีน้ีเปนความเส่ียงดานปฏิบัติการ (ความ
เส่ียงภายใน) ที่ประเมินสภาพแวดลอมไมถูกตอง  แลเปนความเส่ียงภายนอก ที่ไมไดมอง
ผลกระทบดานการแขงขันจากภายนอก 

 วิทยากร ใหความเห็นวา กรณีน้ีควรพิจารณาความเส่ียงในเชิงนโยบายท้ังของรัฐ และเอกชน วาจะมี
ผลกระทบอยางไรในอีก 5 ป เพราะปจจุบันมหาวิทยาลัยออกนอกระบบมากขึ้น และแตละแหงจะ
หมายตาไปที่มหาวิทยาลัยที่จะมาแขงขันดวย จึงมีการเรงพัฒนาปรับปรุง ฉะน้ันถานํามา
เปรียบเทียบ (benchmark) แตไมยอมเปรียบเทียบกับมหาลัยตางประเทศ หรือมหาวิทยาลัยชั้นนํา 
แตไปเปรียบเทียบกับมหาวิทยาลัยที่ใกลเคียงกัน นโยบายเชนน้ีจะทําใหมหาวิทยาลัยถดถอยได  

 ผูเขารวม แสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม  นโยบายที่ทําใหมหาวิทยาลัยคิดเปรียบเทียบ แขงขันกัน
ตลอดเวลา  อาจไมใชส่ิงดี   เพราะตองไมลืมวามหาวิทยาลัยตองใหความสําคัญกับสังคมและ
สวนรวม  ฉะน้ันเราควรกําหนดเปาหมายไปที่สังคมตองการอะไร  แลวมหาวิทยาลัยทุกแหง 
Benchmark ไปสูเปาหมายน้ัน ไปสูการพัฒนาตอบสนองตอสังคมใหไดมากที่สุด สังคมจะได
ประโยชนมากกวา (ไมนานํามหาวิทยาลัยมา benchmark กัน  และถามหาวิทยาลัยหรือคณะแขงกัน
อาจทําใหเกิดปญหาการแบงปน share ทรัพยากรรวมกัน ไมเกิดความรวมมือกัน) 
 วิทยากร ใหขอมูลความรูเพ่ิมเติมวา การ Benchmark กับมหาลัยชั้นนําของโลกสมัยใหม จะ
เปรียบเทียบทั้งหมด  6 เรื่อง คือ (1) เรื่องยุทธศาสตร (2) มีระบบการดูแลนักศึกษา (3) ระบบ
การจัดการภายใน (4) วิธีการตัดลดข้ันตอนใหส้ันกระชับลง (5) การดูแลผูมีสวนไดสวนเสีย และ 
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ความเสี่ยงจากนโยบาย/การจัดการ : การบริหารจัดการยังไมเปนระบบ นโยบายไมสอดคลองกับการ
เปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ / สังคม และความของการของผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholders) วิสัยทัศน 
ไมชัดเจน หรือนําไปปฏิบัติไมได และยุทธศาสตรมีจุดบอด หรือมีความเส่ียง 

กรณีศึกษาท่ี 2 :  
 เน่ืองจากการแขงขันระหวางมหาวิทยาลัยสูงขึ้นตอเน่ืองหลายปที่ผานมา จํานวนนักศึกษาใหม
ทุกคณะของมหาวิทยาลัยแหงหน่ึงมีจํานวนต่ํากวาเปาหมายมาก คณะกรรมการจึงมีมติใหปรับปรุงคา
หนวยกิตใหแขงขันได และพยายามขยายภาควิชาใหครอบคลุมความตองการของนักศึกษาในชวง  4 ป
ที่ผานมา มีภาควิชาเปดใหม ที่มีนักศึกษาไมถึง 10 คน อยูหลายคณะ  
 

มหาวิทยาลัยมีความเส่ียงอะไรบาง? จดัอยูในประเภทใด? และควรตอบสนองความเส่ียงอยางไร? 
 

 ผูเขารวม (ดร.ทองอยู  แกไทรฮะ) ใหความเห็นวา  กรณีน้ีมีความเส่ียงในระดับองคกร  การปรับลด
คาหนวยกิต มีผลกระทบตอเรื่องอ่ืนๆ อีกมาก  เชน ดานการเงิน ขาดการวิจัยและพัฒนา ขาดการ
ปรับปรุงระบบอุปกรณ การพัฒนาการเรียนการสอน ฯลฯ  และกรณีน้ีไมไดมีการศึกษานโยบายของ
รัฐที่อาจจะเปล่ียนการสนับสนุนในอนาคต  สวนความเสี่ยงภายนอก คือ การแขงขันกับ
มหาวิทยาลัยขางเคียงอาจทําใหความสัมพันธรวมมือนอยลง  วิธีตอบสนองความเส่ียง คือ 
การศึกษาแนวทางการยุบคณะ/ไมขยายบางคณะ หรือศึกษาการทํางานรวมกันกับมหาวิทยาลัย
ตางประเทศ หรือมหาวิทยาลัยอ่ืน หรืออาจมีการดําเนินงานภายในใหลดคาใชจายที่ไมจําเปนออก 
เพ่ือใหอยูได 

 วิทยากร  ใหความเห็นเพ่ิมเติม คือ มีการพิสูจนมาแลววา องคกรที่ยอมตัดลดส่ิงที่ไมจําเปนออก 
หรือตัดลดส่ิงที่ไมใช Core business ออกน้ันสามารถทําใหองคกรอยูรอดได  แตถามหาวิทยาลัยจะ
ปดวิชา/หลักสูตรน้ัน อาจทําไมไดเพราะ นักศึกษาอาจฟองไดทันที (จะทําใหชื่อเสียงมหาวิทยาลัย
เสียหายมาก) มหาวิทยาลัยอาจตองใชยุทธศาสตรประณีประณอม  เชนเอาเด็กไปฝากเรียนกับคณะ
อื่น/ จายคาชดเชยใหนักศึกษาในวิชาที่ไมสอน หรือเปนเครือขายกับมหาวิทยาลัยอื่น 

 ผูเขารวม ใหความเห็นเพ่ิมเติม การที่ภาควิชาหรือคณะยุบมารวมกัน หรือสลาย ในทางปฏิบัติน้ัน
อาจทําไดยาก  ปญหาหลักคือโครงสรางการบริหาร การใชงบประมาณ  อาจตองทําใหลดลง จึงจะ
อยูได  

 มีมหาวิทยาลัยอีกรูปแบบหน่ึงในตางประเทศ (morethangard) ใชวิธีรวมบริการจัดสรรภารกิจ  โดย
มหาวิทยาลัยพวกน้ีใชวิธี share หรือ participate กิจกรรมรวมกัน (เชน กิจกรรมลงทะเบียน) ซึ่งถา
ใชระบบน้ีใหมีประสิทธิภาพ จะชวยประหยัดงบคาใชจาย และสามารถทํางานอยางมีประสิทธิภาพ 
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กรณีศึกษาท่ี 3 :  
 บัณฑิตจบการศึกษาของสถาบันแหงหน่ึงถูกปฏิเสธในการเขาทํางาน หรือ บางคนถูกปฏิเสธ
จากการเล่ือนวิทยาฐานะ เพราะ หลักสูตร และปริญญาบัตร ยังไมผานการอนุมัติ รับรองจากหนวยงาน
ในกํากับรัฐ   ทานคิดวาสถาบัน หรือกรรมการสถาบัน ผูบริหารสถาบันมีความเส่ียงอยางไร? 
 

มหาวิทยาลัยมีความเส่ียงอะไรบาง? จดัอยูในประเภทใด? และควรตอบสนองความเส่ียงอยางไร? 
 ผูเขารวมใหความเห็นวา  มหาวิทยาลัยมีความเส่ียงที่ไมทําตามกฏระเบียบ กฏหมาย โดยไมขอ
อนุญาตรับรองหลักสูตรจากสภาวิชาชีพกอน แลวไปเปดหลักสูตรกอน (ถือวาเปนความเส่ียง) 

 วิทยากร ใหขอมูลเพ่ิมเติมวา กฎหมาย มาตรา 22 น้ันระบุวา สถาบันอุดมศึกษาแสดงดวยการ
กระทําดวยประการหน่ึงใดๆ ที่ทําใหคนอ่ืนเชื่อวาไดรับรองวิทยฐานะ หรือไดรับความเห็นชอบ
ใหเปดดําเนินการในหน่ึงวิชาใด หรือไดรับการรับรองมาตรฐานการศึกษาวิชาใดวิชาหน่ึง 
อธิการบดีตองระวางโทษไมเกิน 1 ป หรือปรับไมเกินหาแสนบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ และถาเรื่อง
น้ีอธิการบดีเสนอใหทางสภามหาวิทยาลัยพิจารณา แลวสภาฯ เห็นชอบใหดําเนินการคูขนานไป
กับกระบวนการ สกอ.  กรรมการสภามหาวิทยาลัยจะมีความเส่ียงในฐานละเมิดตอหนาที่ไป
ดวย 

 สกอ. มีหนาที่เพียงรับทราบการเปดหลักสูตรเทาน้ัน อนุมัติไมได  การอนุมัติอยูในหนาที่ของ
สภามหาวิทยาลัย  และสภาวิชาชีพที่จะรับรองมาตรฐานหลักสูตร 

กรณีศึกษาท่ี 4 :  
 มหาวิทยาลัยแหงหน่ึงมีการปรับโครงสรางเงินเดือนอาจารยใหเปนระบบขั้นเงินเดือน เนนอายุ
งาน ไมไดจายคาตอบแทนตามผลการประเมิน มหาวิทยาลัยแหงน้ีจะปรับปรุงโครงสรางเงินเดอืน
นานๆ ครั้งหรอืเม่ือมีอาจารยที่มคีวามชาํนาญจะขอลาออกไปก็จะปรับใหเปนพิเศษ   

 

มหาวิทยาลัยมีความเส่ียงอะไรบาง? จดัอยูในประเภทใด? และควรตอบสนองความเส่ียงอยางไร? 
 

 ความเห็นโดยสรุป  ความเส่ียงในกรณีน้ีเกิดขึ้นเพราะ  โครงสรางไมชัดเจน ไมมวิีธีการบรหิาร
บุคคลที่เปนระบบ และตอไปจะไมมีบุคลากรที่มีความสามารถ 

 

 
 
 

ความเส่ียงจากบุคลากร (People Risks): ความดอยศกัยภาพ การทุจริต หรือการกระทําผดิ
จรรยาบรรณ ความผดิพลาดของผูปฏิบัตงิาน (Human Error) การจดัการบุคลากร บริหารทรัพยากรไม

กรณีศึกษาท่ี 5 :  
กรณศีึกษา  มหาวิทยาลัยแหงหน่ึงมีขั้นตอนการจางพนักงานประจําคอนขางรัดกุมใน

อัตรากําลัง เขมงวดคุณภาพ บางคณะใชวิธีจางผูปฏิบัตงิานประจํา เปนลูกจางโครงการ /จางเหมา 
หรือจางทําของ  การจางลูกจางชั่วคราว ไมตองผานการอนุมัติจากฝายบรหิารของมหาวิทยาลัย 
และไมมีสัญญาจาง โครงสรางคาตอบแทนเปนไปตามขอตกลงระหวางคณะ/ผูจัดการโครงการและ
ผูปฏิบัติงาน ปจจุบันมีลูกจางชั่วคราว 700 คน    

มหาวิทยาลัยมีความเส่ียงอะไรบาง? จดัอยูในประเภทใด? และควรตอบสนองความเส่ียงอยางไร? 
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 ผูเขารวมหลายทาน ใหความเห็นโดยสรุปวา  
 กรณีน้ีมีความเส่ียง หรือปญหาที่การบริหารงานขององคกรที่ไมรัดกุมพอ  จะไมสามารถควบคุม
คาใชจาย อาจจะตองเสียงบประมาณไปโดยใชเหตุ 

 เปนความเส่ียงที่ไมสามารถควบคุมคุณภาพของลูกจาง  ไมสามารถพัฒนาอาจารย (เปนความ
เส่ียงเรื่องคุณภาพบุคลากร)  

 ความเสี่ยงทางดานกฏหมาย ที่ไมมีสัญญาจาง (เส่ียงตอการถูกฟองรองจากคน 700 คน) 
ความเส่ียงในเรื่องบุคลากร จะไมไดรับสวัสดิการ เรื่องคาตอบแทนที่เปนธรรมหรือไม และเรื่อง
การพัฒนาคุณภาพของบุคคล คุณภาพของการปฏิบัติงาน 

 หลายมหาวิทยาลัย บางครั้งทําสัญญาจาง 2-3 บาง เพ่ือตองการหลีกเล่ียงกฏหมาย  
 บางหนวยงานมีการจางลูกจางชั่วคราวในโครงการวิจัยเยอะ แตก็มีสวัสดิการเรื่องประกันสังคม
ให ถามองในขอดีคือ หนวยงานก็ไดดูประสิทธิภาพการทํางานของเขา  ถาทํางานดีก็จะทําเรื่อง
ขอตําแหนงลูกจางประจําให 

 วิทยากรใหความเห็นโดยสรุป คือ (1) ผูที่จางอาจเปนอาจารย หรือผูปฏิบัติงาน ซึ่งเปนความ
เส่ียงของการทํางานที่ไมเขาใจกฏระเบียบ (2) หลายมหาวิทยาลัยคิดวา กฏหมายแรงงานไม
เก่ียวของกับมหาวิทยาลัย แตปจจุบันรัฐบาลออกกฏหมายใหขาราชการจัดตั้งสหภาพได ครม. 
มีมติใหจายคาประกันสังคมลูกจางให   สวนมหาวิทยาลัยที่ออกนอกระบบ มีหลายอยางตอง
ปฏิบัติตามกฏหมายทั่วไป  ซึ่งถามีคดีฟองศาลแรงงาน (ผูพิพากษาสวนใหญเปนผูพิพากษา
สมทบ) มีแนวโนมตัดสินเพ่ือประโยชนหรือใหความเห็นใจกับลูกจาง  ฉะน้ัน ลักษณะของการ
บริหารงานของมหาวิทยาลัย/รัฐที่ตองเปน Good Government โปรงใส ตองถือกฏระเบียบ
เดียวกับสังคมทั่วไป  โดยผูจางหรือมหาวิทยาลัยมีความเขาใจในอดีตวา ถาเปนลูกจางชั่วคราว
สามารถเลิกจางเมื่อไหรก็ไดโดยไมตองจายคาชดเชย ซึ่งเปนความเขาใจที่คลาดเคล่ือน เพราะ
กฏหมายแรงงานใหมระบุวาการจางงาน ทานอาจจะมีสัญญาจาง แตเม่ือครบกําหนดแลวทาน
ยังใหทํางานตอไป  แมโดยไมมีสัญญา  ก็ถือวาคนผูน้ันเปนพนักงานประจํา  และการจางงาน
โดยไมมีสัญญาจาง ถือวคนเหลาน้ีเปนพนักงานประจํา มีสิทธ์ิไดสวัสดิการทางสังคม และควร
อยูในโครงสรางเงินเดือนเดียวกับโครงสรางเงินเดือนองคกร และสัญญาจางเหมา (เชนครู
ปฏิบัติการ หรือในหองแลป) ตามกฏระเบียบของกรมสรรพากร  ผูที่ปฏิบัติงานจางเหมา 
เม่ือใดที่มีรายได ตองหัก 3% นําสงกรมสรรพากร สวนที่เหลือรายไดทั้งป ถาเกินอัตราท่ี
กําหนดตองเสียเพ่ิม  ถาไมทํานายจางมีความรับผิดชอบตองถูกปรับ (เส่ียงตอการถูกฟอง และ
ตองจายคาเสียหาย)   ดังน้ันเมื่อผิดกฏหมาย มหาวิทยาลัยตองตัดสินใจทางใดทางหน่ึง เชน 
เลิกจาง และจายคาชดเชยใหกับคนที่หมดสัญญาแลวทําตอ  หรือตัดสินใจรับเขาเปนพนักงาน
ประจํา 

 ถาสัญญาจางหมด แลวองคกรเรียกมาทําสัญญาตอเพ่ือทําหนาที่ เดิม ก็ให ถือวาเปน
ลูกจางประจําเหมือนกัน เพราะงานน้ัน ถือวาทําเปนประจํา 
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 ประเด็นจากผูเขารวม ที่ปรึกษาวิทยากร :  ในกรณีกระทรวงสาธารณสุข มีลูกจางชั่วคราวเยอะ
มาก จะทําอยางไร เพราะไมมีตําแหนง แตงานน้ันจําเปนตองใชกําลังคน (เปนประเด็นที่
วิทยากรขอรับไปหารือในสวนกลางตอไป) 

 
ความเส่ียงจากกระบวนงาน (Process Risks): ควมสามารถในการบริหารองคกร คุณภาพการบริการไม
เหมาะสม การไมปฏิบัติตามกฎหมาย ยอหยอนในกฎระเบียบขององคกรกํากับ ขาดการส่ือสารเพ่ือสราง
ความเขาใจ ระบบงานขาดมาตรฐานและการควบคุมที่ดี  

 
 
 
 

กรณีศึกษาท่ี 6 :  
 มหาวิทยาลัยมีการใหบริการจัดอบรมนอกสถาบัน โดยมีขอตกลงกับอาจารยที่สอนใหหัก
คาใชจายได 90% และสงมหาวิทยาลัย 10% มีผูเขาอบรมรองเรยีนวา มีผูรับการรอบรมบางรายมีเวลา
เรียนไมครบ-GPAต่ํากวาเกณฑแตไดรับปริญญา แตตนไมไดรับ มหาวิทยาลัยสอบทานแลวปรากฏวา 
หลักสูตรดังกลาวน้ีไมไดขึ้นทะเบียนไวกับมหาวิทยาลัยวิชาที่สอนไมครบหนวยกิตที่จะไดปริญญา MBA 
และไมไดขออนุมัติหลักสูตรกับ กสอ. อาจารยยังมาชี้แจงไมไดโดยอางวาเดินสายอยูตางจังหวัด  
 

มหาวิทยาลัยมีความเส่ียงอะไรบาง? จดัอยูในประเภทใด? และควรตอบสนองความเส่ียงอยางไร? 
 

 ผูเขารวม มคีวามเห็นโดยสรุปวา  กรณีน้ีเปนความเส่ียงคลอบคลุมเกือบทุกเรื่อง (ดาน
กฏหมาย เส่ียงดานบุคลากร เส่ียงในกระบวนงาน ความเส่ียงของระบบลมสลายของสถาบัน)  

 วิทยากร ใหความเห็นโดยสรุปวา  กรณศีกึษาน้ีมคีวามเส่ียงเรื่องกฏหมาย พรบ.อุดมศึกษา (ให
ประกาศนียบัตร อนุปริญญา ปริญญา กับคนที่ไมมีสิทธ์ิ เพ่ือใหเชื่อวามีสิทธ์ิ มหาวิทยาลัย
จัดทาํหลักสูตรขางนอก ตองขออนุญาตกอน)  แตถาอธิการบดีนําเอาเรื่องน้ีมาเลาใหกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยฟง แลวถากรรมการสภาฯ ไมทกัทวงก็จะผดิติดรางแหไปดวย (เพราะ
หลักสูตรน้ีไมไดลงทะเบียน หนวยกิตไมครบ และออกปริญญาบัตรดวย และระบบบริหารงาน
ภายในไมด)ี   

 ผูเขารวมถามเพ่ิมเติม ถามหาวิทยาลัยทําหลักสูตรรวมกับตางประเทศจะตองมีโลโกรวมของ
มหาวิทยาลัย หรือไม (เรื่องน้ีตองตรวจสอบ วาตองผาน สกอ. หรือไม) 

 
 
 

กรณีศึกษาท่ี 7 :  
ผูตรวจบัญชีของมหาวิทยาลัยแหงหน่ึงมีขอสังเกตวา อุปกรณการเรียนการสอน ระบบ

คอมพิวเตอร PC หรือ Notebook ของมหาวิทยาลัยเปนจาํนวนมากที่ไมไดใชงาน อยูในสภาพชํารดุหรอืหา
ไมพบอีกเปนจํานวนมาก มหาวิทยาลัยตดัคาเส่ือมราคา 3 ป และเม่ือตัดคาเส่ือมหมดแลวก็ไมมีการ
บันทึกบัญชีทรัพยสิน  
 

มหาวิทยาลัยมีความเส่ียงอะไรบาง? จดัอยูในประเภทใด? และควรตอบสนองความเส่ียงอยางไร? 
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 ผูเขารวมใหความเห็นโดยสรุปวา กรณีน้ี (1) ความเส่ียงดานเทคโนโลยี (2) ความเส่ียงดาน
การตรวจสอบ การจัดทาํทะเบียนครุภณัฑ  การติดตามเม่ือหมดคาเส่ือมราคา (3) ความเส่ียง
ดานกระบวนการ (ไมมีการควบคุมการใชงานดานวัสดุอุปกรณใหอยูในระเบียบ) 

 วิทยากรใหความเห็นโดยสรปุวา วัสดุตางๆ เชน คอมพิวเตอร โมเด็ม ฯลฯ  เม่ือตัดคาเส่ือมแลว 
แลวไมมีทะเบียน มหาวิทยาลัยไมไดมีการควบคุม จะไมทราบวาของไปอยูทีใ่ด  ซึ่งตามหลัก
แลว เม่ือหมดคาเส่ือม มหาวิทยาลัยจะตใีหมีมูลคาเหลือหน่ึงบาท  และตองมีผูตรวจสอบวาของ
ไปอยูที่ไหน และใหมีการจัดประมูลใหเปนรูปธรรมตอไป (ซึ่งเปนความเส่ียงดานเทคโนโลยี) 
 

 
 
 
 

หลังจากเรียนรูกรณีศึกษาแลว วิทยากรไดใหความรู แนวทางเพ่ิมเติม ดังน้ี 
  

 แนวทางระบคุวามเส่ียง ม ี6 วิธี คือ (1) ใชประสบการณที่ปรึกษา (อดีตจายคาที่ปรึกษาแพง
มาก) (2).ประชุมระดมความคดิ (Focus Group) (3).ใชแบบสอบถามความคิดเห็น (4) เลือกจาก 
Check List (Check list บางเลมมีราคาเปนลาน) (5) สอบทานจาก Work Flow (6) ใชหลายวิธีผสม
กัน  
 การจัดลําดับความเส่ียง จดักลุมความเส่ียงวา ความเส่ียงใดอยูในระดับใด มีโอกาสเกิดมาก
นอยแคไหน (เชน ความเส่ียงต่ํามาก ต่าํ ปานกลาง สูง สูงมาก  และโอกาสเกิดมากนอยตางกัน)   
 การจัดลําดับผลกระทบความเส่ียง  เชน ระดับหน่ึง (ไมมีนัยสําคญั) ระดับสอง (มีผลกระทบ
เล็กนอย) ระดับสาม (มีผลกระทบปานกลาง) ระดับส่ี (มีผลกระทบสําคัญ) และ ระดับหา (มี
ผลกระทบรุนแรงมาก)  ยกตัวอยางเชน ความเสียหายทางดานชื่อเสียง ความเสียหายดานการเงิน  มี
ลําดับผลกระทบความเส่ียงอยางไร มีการทาํตามขั้นตอนการประเมินความเส่ียง เราจะเห็น Risks 
Profile และสามารถบริหารความเส่ียงเรือ่งที่มีโอกาสเกิดไดสูง และมีผลกระทบมากกอนเปนลําดับตนๆ  
 ซึ่ง วิธีการจัดการความเส่ียง  มี 4 วิธี ไดแก (1) ความเส่ียงทีร่องรับได (Accept) ก็เตรียม
ความพรอม (2) ความเส่ียงที่ควรหลีกเล่ียง (Avoid) ใหเปล่ียนวิธีดําเนินงาน (3) ความเส่ียงที่ตองถาย
โอน (Share) ใหจางเหมา/หรือประกันความเส่ียง (4) ความเส่ียงทีต่องควบคุม (Reduce) ใหจดัการ / 
ลดผลกระทบ  แตบางครั้งประเทศไทยใชวิธีที่ 5 คือ ปลอยความเสี่ยง ไมจัดการ ใหเปนไปตามกระแส 
อะไรจะเกิด 
 ปจจัยความสําเร็จของการบริหารความเส่ียง  ส่ิงสําคญัคือ ทศันคต ิผูบริหารตองให
ความสําคัญ(การสนับสนุนจากผูบริหาร) ตองอธิบาย ทําความเขาใจแบบเดียวกนั (วัฒนธรรม) การ
ปฏิบัติตามกระบวนการบรหิารความเส่ียง มีกระบวนการในการบริหารการเปล่ียนแปลง สรางการ
ส่ือสารอยางมีประสิทธิผล มีการวัดผลการบรหิารความเส่ียง การฝกอบรมและการตดิตามกระบวนการ
บริหารความเส่ียง  

ความเส่ียงดานเทคโนโลยี (Technology Risks) : ระบบรักษาความปลอดภัย การควบคุม/ตรวจสอบ 
แผนสํารองฉกุเฉิน ระบบงาน มีจุดออนหรือปญหา โปรแกรมคอมพิวเตอรบกพรอง ระบบการส่ือสารไม
เชื่อมโยง/ไมเสถียร สารสนเทศที่ใชในการบริหารไมนาเช่ือถือ  
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 มหาวิทยาลัยตองจัดทําโครงสรางการบรหิารความเส่ียง มีการกําหนดบทบาทความรับผิดชอบ
การดาํเนินงานเรื่องความเสี่ยงของแตละตําแหนงตามโครงสราง (เชน คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
คณะกรรมการบริหารความเส่ียง ผูบริหารความเส่ียง คณะกรรมการตรวจสอบ) 
 สุดทาย กระบวนการนําสูการปฏิบัติ ประกอบดวย การจดัตั้งแกนคณะทํางานหลัก การ
สนับสนุนจากฝายบรหิาร การพัฒนาแผนการนําไปปฏิบัติ การประเมินสถานการณปจจุบัน กําหนด
วิสัยทัศนของการบรหิารความเส่ียงองคกร การพัฒนาความสามารถ การจัดทาํแผนการนําไปปฏิบัติ 
การพัฒนาแนวทางจัดการกับความเปลี่ยนแปลง และการติดตามประเมินผล  
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8.บทบาทสภามหาวิทยาลัยในการกํากับการบริหารงานบุคคล 

 
ศ.ดร. นพ. ประสิทธิ์ วัฒนาภา 

สรุปประเด็น 
• ความเสี่ยงในสถาบันอุดมศึกษา 
• กระบวนการบริหารความเส่ียง 

 

 
  

 ศาสตราจารย นายแพทยประสิทธ์ิ วัฒนาภา (รองอธิการบดีฝายทรัพยากรบุคคลและพัฒนา
คุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล) เปนวิทยากรนําเสนอบทบาทสภามหาวิทยาลัยในการกํากับการ
บริหารงานบุคคล      ตอผูเขารวมหลักสูตรธรรมาภิบาลเพ่ือการพัฒนาอุดมศึกษา รุน 4  สามารถสรุป
ประเด็นสาระสําคัญดังน้ี 

ปจจุบันมหาวิทยาลัยหลายแหง ใหการยอมรับวา “ประสิทธิภาพของมหาวิทยาลัยขึ้นอยูกับ
บทบาทของสภามหาวิทยาลัย” ดังตัวอยางสถาบันอุดมศึกษาตางประเทศที่กลาวถึงบทบาทภารกิจของ
สภามหาวิทยาลัยที่เปล่ียนแปลงและพัฒนาในยุคปจจุบัน เชน  

1. University of Cambridge : สภามหาวิทยาลัยเปนองคกรสูงสุดและทําหนาที่บริหารนโยบาย 
ซึ่งในประเทศอังกฤษมีการจัดเรียนการสอนมีสองสวนที่รับผิดชอบ คือ University และ Colleges  
โดยมีสภามหาวิทยาลัยเปนองคคณะที่เชื่อมโยงทั้งสองกลุม และสภามหาวิทยาลัยน้ีเองยังเปนผูทํา
หนาที่เชื่อมโยงประสานงานและเจรจากับหนวยงานภายนอกในดานตางๆ  

2. James Cook University : กรรมการสภามหาวิทยาลัยแตละทานมีศักยภาพสูงมาก หาก
พิจารณา พรบ.ของมหาวิทยาลัยจะพบวามีการเนนการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัย รวมทั้งมี
โปรแกรมการฝกอบรมการใหความรูตอคณะกรรมการเกี่ยวกับบทบาทหนาที่ที่จําเปน อีกทั้งเปนการ
สรางบรรยากาศเพ่ือการประสานงานระหวางองคคณะบุคคลกับฝายบริหารของมหาวิทยาลัย 

3. University of Pretoria :  มีการกําหนดบทบาทของสภามหาวิทยาลัยอยางชัดเจนไมวาจะ
เปนงบประมาณ บุคลากร การออกระเบียบที่เกี่ยวของกับทั้งบุคลากรและนักศึกษา การทํางานผาน
อนุกรรมการชุดตางๆ เพ่ือใหสามารถบริหารเวลาในการประชุมอยางมีประสิทธิภาพ 
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4. บทความของ James Hutton (August – 2010) วาดวยการเปล่ียนแปลงในกระบวนการคิด 
และการดําเนินการของ Australian University Council มหาวิทยาลัยไมใชสถานที่สงบเงียบที่ทําหนาที่
สอนวิชาการเทาน้ัน แตเปนแหลงที่ตอบสนองความตองการทุกๆ ดาน และถือเปนธุรกิจที่ตองมีการ
แขงขัน ดังน้ันมหาวิทยาลัยจําเปนตองอยูดวยไดตัวเองและตองพัฒนาใหเกิดความเจริญกาวหนา ตอง
เขาใจบริบทของธุรกิจการศึกษาและการแขงขัน 
แนวโนมการเปล่ียนแปลง 
 จากเดิมหลักการบริหารมหาวิทยาลัยน้ันเปน Nonprofit Organization แตแนวโนมในปจจุบันน้ัน
มหาวิทยาลัยตองมีการปรับตัวเขาสูภาคธุรกิจ และภาคธุรกิจก็ปรับตัวเขาสูสถาบันอุดมศึกษา
เชนเดียวกัน จึงสามารถกลาวไดวา Nonprofit Organization เปนองคกรที่ถูกบริหารจัดการแบบ Profit 
Organization ซึ่งผลกําไรจะกลับคืนสูสังคม โดยไมไดเปนผลประโยชนตอผูใดผูหน่ึง 
 องคประกอบของสภามหาวิทยาลัยจึงตองมีผูทรงคุณวุฒิที่ครอบคลุมความเชี่ยวชาญดานตางๆ 
เชน นักบริหาร นักบริหารการเงิน นักการศึกษา นักวิจัย แตสวนใหญพบวาจะไมมีองคประกอบนัก
บริหารทรัพยากรบุคคลซ่ึงเปนสวนที่ สําคัญที่ สุดตอการพัฒนามหาวิทยาลัย หรืออาจแตงตั้ง
คณะกรรมการยอยในการดําเนินการในประเด็นที่เก่ียวของ เพ่ือใหสามารถบริหารนโยบายใหบรรลุ
เปาหมายที่กําหนดตามแผนการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย 
 

บทบาทสภามหาวิทยาลัยในการกํากับการบริหารงานบุคคล  

 บทบาทของสภามหาวิทยาลัยตอมหาวิทยาลัยคือ บทบาทในธรรมาภิบาล (Governance) การ
กําหนดนโยบาย ทิศทาง เปาหมายการดําเนินการ การติดตามกํากับดูแล (รวมทั้ง Output/ Outcome 
และ Impact) และรวมวางแนวทางการดําเนินการตามแผนยุทธศาสตร การจัดการดานการเงินการคลัง 
การบริหารงานบุคคล การสรางบรรยากาศดานวิชาการ ตลอดจนการกําหนดวินัยดานตางๆ ทั้งของ
บุคลากรและนักศึกษา  

 

หนาท่ีสําคัญของสภามหาวิทยาลัย 
1. สรรหาและดําเนินการใหไดมาซึ่งอธิการบดีของมหาวิทยาลัย ตลอดจนติดตามและ

ประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี โดยปลอดการเมือง สภามหาวิทยาลัยตองมีความเขมแข็ง และ
ประสานการปฏิบัติงานรวมกับฝายบริหารใหมีประสิทธิภาพ 

2. กําหนดนโยบาย และหลักการดําเนินการของมหาวิทยาลัย ใหสอดคลองกับกฎหมาย 
ขอกําหนด/ขอบังคับของหนวยงานที่เกี่ยวของ และความคาดหวังของสังคม  

3. ใหการรับรองวิสัยทัศน พันธกิจ และแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยที่นําเสนอโดยฝาย
บริหาร 

4. ใหการรับรองแผนงบประมาณ รวมทั้งแผนธุรกิจของมหาวิทยาลัย  ซึ่งในปจจุบัน
มหาวิทยาลัยในกํากับรัฐสามารถดําเนินการไดอยางคลองตัว และควรใหความสําคัญกับการบริหารงาน
ผานอนุกรรมการโดยมีองคประกอบของผูเชี่ยวชาญภายนอกเปนกรรมการ 

5. ใหการรับรองและกํากับดูแลระบบการควบคุมและตรวจสอบ และระบบการประกันคุณภาพ
ของมหาวิทยาลัย 
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6. ใหการรับรองกิจกรรมตางๆ ที่จะเกี่ยวของการทําธุรกรรมหรือการหารายไดของ
มหาวิทยาลัย  รวมทั้งควบคุมกระแสเงินหมุนเวียนในมหาวิทยาลัย 

7. ติดตามการบริหารมหาวิทยาลัยและผลการดําเนินการ  รวมทั้งการเตรียมความพรอมใน
การสรางผูบริหารชุดใหม 

8. ติดตามและกํากับดูแลระบบการบริหารจัดการความเส่ียงของมหาวิทยาลัยทุกประเภท  
 

การทํางานของสภามหาวิทยาลัย  จําแนกเปน 3 ลักษณะหลักคือ 
1.  Fiduciary Pattern : คือ การทําหนาที่อนุมัติ ใหความเห็นชอบ หรือรับรอง กฎขอบังคับ

ตางๆ ตลอดรวมถึง นโยบาย แผนยุทธศาสตร และเปาหมายการดําเนินการของฝายบริหาร  
2.  Strategic Pattern : คือ สนับสนุน สงเสริม ใหการดําเนินการตามแผนยุทธศาสตรของฝาย

บริหาร บรรลุเปาประสงค  
3.  Generative Pattern : คือ ชี้แนะ เสนอความคิดเห็น หรือสรางสรรคแนวคิดใหมๆ ใหกับ

ฝายบริหารในการบริหารมหาวิทยาลัย 
 ซึ่งในประเทศไทยน้ัน พบวาจะมีการดําเนินการทั้ง 3 สวนไปพรอมๆ กัน โดยมีลักษณะ 
Fiduciary Pattern เปนพ้ืนฐาน และเริ่มมีการพัฒนา Strategic Pattern และ Generative Pattern มาก
ขึ้น  
 

บทบาทและหนาท่ีของสภามหาวิทยาลัย ในการกํากับดูแลการบริหารทรัพยากรบุคคล 
 เปนการทําใหทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัยปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
สูง (Effectiveness and Efficiency) มีดังน้ี 

1. การใหขอเสนอแนะ อนุมัตินโยบายและแผนยุทธศาสตรการบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่ง
เปนจุดเริ่มตนที่สําคัญที่สุด 

- การกําหนดนโยบายหลักการบริหารทรัพยากรบุคคล : ที่ผานการเห็นชอบจากสภา
มหาวิทยาลัยที่มีองคประกอบของนักการบริหารทรัพยากรบุคคล และควรแยกคําวา Expense กับ 
Investment ที่เกี่ยวของกับบุคลากรใหชัดเจน น่ันคือ บุคลากร คือ  Invesment ไมใช Expense 

- การกําหนดนโยบายเฉพาะดาน เชน การพัฒนาบุคลากร การกําหนดโครงสราง
คาตอบแทน (Compensation System)  เชน การกําหนดนโยบายของมหาวิทยาลัยในกํากับรัฐ 

2. การใหการสนับสนุนแผนยุทธศาสตรการบริหารทรัพยากรบุคคล 
- การอนุมัติงบประมาณในการนํา IT เชน ERP มาใชในการบริหารจัดการขอมูลทุกสวน

งานภายในมหาวิทยาลัย 
- การใหขอเสนอแนะในฐานะผูเชี่ยวชาญ หรือการใหการสนับสนุนในดานทรัพยากร

ประเภทตางๆ ที่รองรับแผนยุทธศาสตร 
3. การติดตามประเมินผลและการพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลของฝายบริหาร  
- การนําเสนอผลการดําเนินการบริหารทรัพยากรบุคคลตอสภามหาวิทยาลัย เปนระยะๆ 

โดยเฉพาะอยางยิ่งผลสัมฤทธ์ิของการดําเนินการ  อยางนอยปละ 1 ครั้ง เพ่ือใหความเห็นชอบ 
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4. การกําหนดใหมีการจัดตั้งหนวยงานที่ดูแลและดําเนินการดานการบริหารความเส่ียง (Risk 
Management) ทุกดาน รวมทั้งดานที่เก่ียวของกับทรัพยากรบุคคล เชน ยุทธศาสตรการบริหารทรัพยากร
บุคคล 
 
 
ตัวอยาง HR Management Policy มหาวิทยาลัยมหิดล มีนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ดังน้ี 

1. Implementation of Performance Enhancement Human Resource Management System  
2. Adoption of Competency-Based Human Resource Management  

 

นโยบายการพัฒนาบุคลากร (เกง ดี มีความสามารถ)  
1. มหาวิทยาลัยจะพัฒนาใหบุคลากรมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานเพ่ิมขึ้น โดย

มุงพัฒนาทั้ง Core Competency และ Functional/Technical Competency เพ่ือใหบุคลากรมีสวนสําคัญในการ
ผลักดันใหมหาวิทยาลัยมุงสูวิสัยทัศนภายใตยุทธศาสตรที่กําหนด และสูความเปน “ปญญาแหงแผนดิน” 

2. มหาวิทยาลัยจะพัฒนาบุคลากรทั้งในดานจรรยาบรรณ จริยธรรม และเจตคติ เพ่ือให
บุคลากรของมหาวิทยาลัยสรางสรรคประโยชนใหกับมหาวิทยาลัยและสังคม โดยกําหนดทิศทางการ
พัฒนามุงสูความเปน มหิดล ซึ่งมีจุดเนนสําคัญคือ “Core Values” ในการส่ือสารภายในองคกร และ
พัฒนาสูวัฒนธรรมองคกร 

3. มหาวิทยาลัยจะพัฒนาบุคลากรทั้งที่กําลังเปนหรือมีศักยภาพที่จะเปนผูบริหาร ใหมี
ความสามารถในการบริหารจัดการ มี Managerial Competency ทั้งในระดับมหาวิทยาลัย สวนงาน 
ภาควิชา หรืออ่ืนๆ รวมทั้งเปนการเตรียมการนํากระบวนการ Succession Plan มาใชเพ่ือใหเกิดความ
ตอเน่ืองในทิศทางการบริหารจัดการ  

 

ความเส่ียงของการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยมหิดล 3 ขอ 
1. คนทํางานไมมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
2. ขาดชวงผูบริหาร 
3. การเขาถึงตําแหนงทางวิชาการของบุคลากรชากวากําหนด 

 

 แนวทาง/กลยุทธหลักในการดําเนินการ  
1. การฝกอบรม (Training)  
2. การใหคําปรึกษา/แนะนํา (Coaching & Mentoring)  
3. การจัดการความรูโดยกระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรู (KM by Knowledge Sharing)  
4. การเขารวมประชุม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน (Conference/Seminar/Site Seeing)  
5. การจัดกิจกรรม/เสวนา (Learning by Activities)  
6. การใช IT เสริม (IT-Facilitating Learning)  
7. การปรับปรุงกระบวนการ/แนวคิด/บรรยากาศในการปฏิบัติงาน (Work Flow 

Revision/Learning Atmosphere)  
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  จากรูปขางลางน้ี แสดงใหเห็นถึง การทํางานของบุคลากรในมหาวิทยาลัยของรัฐ เปรียบเทียบ
กับมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ (มหาวิทยาลัยมหิดล) ซึ่งเกิดความเปลี่ยนแปลงในการบริหารบุคคล 
จะเห็นวา บุคลากรในมหาวิทยาลัยของรัฐใชเวลาสวนใหญ (40%) ไปกับการทํางานธุรการและจัดทํา
เอกสาร (30%) แตใชเวลาเพียง 5% ในการจัดทําแผนการพัฒนาบุคลากร ในขณะที่มหาวิทยาลัยใน
กํากับของรัฐใชเวลาสวนใหญ (45%) ไปกับการพัฒนาการทํางาน และใชเวลา 20% ไปกับการจัดทํา
แผนการพัฒนาบุคลากร โดยมีการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาเปนเคร่ืองมือในการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลของมหิดลดวย  

นอกจากน้ีในแผนพัฒนาบุคลากรของมหิดลน้ัน จะมีการแบงเปน 4 ขั้น คือ   
1. Functional Training 
2. Supervisory Course 
3. EDP 
4. AMP 

รายละเอียดดังรูปภาพ 
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 การปลูกฝงคานิยมรวมของบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล  ดาน Core Competency ตามระดับ
การปฏิบัติงาน เพ่ือยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการโดยตองสามารถแสดงดวยขอมูล Outcome/ 
Impact โดยมีการจัดโปรแกรมการฝกอบรมฝายบริหาร (จิตปญญา สมรรถนะสวนบุคคล บุคลิกภาพ/
การแตงกาย การบริหารจัดการแนวใหม การแขงขัน ฯลฯ) พรอมกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
บุคลากรจากผูใตบังคับบัญชา  
 ผูบริหารที่จะประสบความสําเร็จ ตองประกอบดวย Training 10% / Demanding Boss 20% / 
Challenging Job 70% 
 นอกจากน้ี หลังจากผานการฝกอบรมหลักสูตรตางๆ แลวจะมีการคัดเลือกบุคลากรที่มีความรู
ความสามารถสูง เขาสู Talent pool เพ่ือเขาสูกระบวนการ Succession Plan ตอไป 

 
 

การกํากับดแูลของสภามหาวิทยาลัยในเร่ืองการบริหารทรัพยากรบุคคล  
 

1. การทําใหทรพัยากรบุคคลของมหาวิทยาลัยสามารถตอบสนองความคาดหวังหรือความ
ตองการของผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสียที่มีความหลากหลายและแตกตาง (Responsiveness) 

1.1 “การพิจารณาขอบังคับรวมกับระเบียบ” ในเรื่องเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล 
โดยเฉพาะอยางยิ่งในเรื่องที่มีผลกระทบสูง 

1.2 การกําหนดระยะเวลาการตอบสนองหรือการดําเนินการตอเรื่องรองเรียนหรือเรื่องรองทุกข
ตางๆ 

1.3 การสรางความสมดุลระหวางการตอบสนองความตองการของประชาคมกับผูมีสวนได
สวนเสียอ่ืนๆ (เนนความรับผิดชอบตอสังคม) 

1.4 การตดิตามผลการดําเนินการของฝายบริหารและใหขอเสนอแนะในเรื่องเกี่ยวกับการ
บริหารทรัพยากรบุคคลที่ตอบสนองตอความตองการ ของผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสียอื่นๆ 
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2. การทําใหการบริหารทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัยมีสวนสําคัญในการสงเสริมให
มหาวิทยาลัยบรรลุซึ่งปณิธาน วิสัยทัศน และพันธกิจดานตางๆ โดยมีการกําหนดบทบาทและอํานาจ
หนาที่ที่ชัดเจน และตรวจสอบได (Accountability) 

2.1 การกาํหนดหลักเกณฑการไดมาซึ่งผูบรหิาร โดยเฉพาะอยางยิ่งผูบริหารระดับ
อธิการบดี และคณบดี รวมทั้งติดตามใหมั่นใจวากระบวนการตางๆ ไดดําเนินการตามกฎเกณฑที่
กําหนดฃ 

1) การออกขอบังคับวาดวยอํานาจ บทบาทและหนาที่ของผูบริหารระดับตางๆ ให
สอดคลองกับ พ.ร.บ. ของมหาวิทยาลัย 

2) การออกขอบังคับวาดวยการไดมาซึ่งผูบริหาร 
3) การดําเนินการใหมีคณะกรรมการอุทธรณรองทุกข 

2.2 การกําหนดโครงสราง การมอบอํานาจ การจัดตั้งคณะกรรมการดูแลเรื่องการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล เปนการกําหนดและแตงตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบดูแลเรื่องการบริหารทรัพยากรบุคคล 
โดยสภามหาวิทยาลัยมีการมอบอํานาจใหอยางเปนทางการและมี “ขอบเขตการมอบอํานาจที่ชัดเจน” 

2.3 การดําเนินการใหมีคณะกรรมการรับเรื่องรองทุกขตางๆ ในระดับมหาวิทยาลัย และมี
หนาที่ดําเนินการสอบหาขอเท็จจริง โดยมี “อํานาจเขาถึงขอมูลตางๆ ที่เก่ียวของ” ได 

2.4 การดําเนินการใหมีกระบวนการที่สภามหาวิทยาลัยสามารถเขาถึงขอมูลตางๆ ได
โดยตรง  

1) การเยี่ยมสํารวจสวนงานของสภาฯ 
2) การมีตัวแทนจากบุคลากรประเภทตางๆ ในคณะกรรมการตางๆ เพ่ือใหมีการสราง

เครือขายและรวมตรวจสอบผลการดําเนินการ 
 

3. การทําใหการบริหารทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัยมีความโปรงใส มีกระบวนการที่
เปดเผย  (Transparency) 

3.1 การดําเนินการใหมีคณะกรรมการตรวจสอบภายใน และทําการตรวจสอบการ
ดําเนินการของมหาวิทยาลัย เชน การดําเนินการที่เก่ียวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล เพ่ิมเติมจาก
เรื่องการเงิน เพ่ือใหเกิดความยุติธรรมในการบริหารงานบุคคลและมีความเหมาะสม 

3.2 การดําเนินการใหมีคณะกรรมการรับเรื่องรองทุกขตางๆ ในระดับมหาวิทยาลัย และมี
หนาที่ดําเนินการสอบหาขอเท็จจริง โดยมีอํานาจเขาถึงขอมูลตางๆ ที่เกี่ยวของได 

3.3  การกําหนดและกํากับดูแลใหขอบังคับและระเบียบตางๆ ที่เก่ียวของกับการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล มีปรากฏอยูในที่ที่บุคลากรของมหาวิทยาลัยสามารถเขาถึงและศึกษาได 

 

4. การทําใหการบริหารทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัยมีการนําหลักการของการมีสวนรวม  
(Participation) มาเปนสวนหน่ึงของแนวปฏิบัติ (มีระเบียบเปนภาษาสากล) 

4.1 การดําเนินการใหมีการรับฟงความคิดเห็นของบุคลากรในกรณีเก่ียวกับขอบังคับหรือ
ระเบียบที่เกี่ยวของกับบุคลากรจํานวนมาก โดยอาจกําหนดรูปแบบและระดับการรับฟงขอคิดเห็น โดยที่
ตาม พรบ. มหาวิทยาลัยมหิดลระบุใหมีการทําประชาพิจารณเพ่ือรับฟงขอคิดเห็น หากเปนประเด็นที่
กระทบตอคนหมูมาก เชน  
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ตัวอยาง 1 ผลการทําประชาพิจารณเรื่องการเกษียณอายุงานของพนักงานมหาวิทยาลัย 
ซึ่งจะสุมตัวอยางจากกลุมผูไดรับผลกระทบโดยตรง ประกอบดวย ขาราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย  
โดยพบวาเปนระบบที่เนนการเพ่ิมคุณคาของทรัพยากรมนุษย โดยใชกระบวนการที่หลากหลาย โดย 

- ใหเกษียณอายุงานที่อายุ 60 ปบริบูรณ และใหตออายุงานไดถึงอายุ 65 ปบริบูรณ  
ทั้งน้ีใหเปนไปตามเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยกําหนด    

- ใหตออายุงานสําหรับผูดํารงตําแหนงบริหารไดจนอายุครบ 65 ปบริบูรณ ทั้งน้ีใหเปน
ตามระเบียบการดํารงตําแหนงบริหารของมหาวิทยาลัย  

- ใหตออายุงานสําหรับผูดํารงตําแหนงบริหารไดโดยใหดํารงตําแหนงบริหารจนครบวาระ
น้ันๆ เทาน้ัน  และตองอายุไมเกิน 65 ปบริบูรณ 

- ใหตออายุงานไดจนอายุครบ 65 ปบริบูรณทุกสายวิชาชีพตามความจําเปนของ
หนวยงาน ไมจํากัดเฉพาะสายวิชาการ     
  ตัวอยาง 2  การรับฟงขอคิดเห็นเรื่องการกําหนดวาระผูบริหารระดับหนวยงาน สอบถาม
จากผูบริหาร ผูดํารงตําแหนงและผูใตบังคับบัญชา พบวา  

- ควรกําหนดวาระการดํารงตําแหนงผูบริหารระดับหนวยงานของมหาวิทยาลัย 
- ควรมีการจํากัดวาระการดํารงตําแหนง 
- ระยะเวลาของวาระที่เหมาะสม คือ 4 ป 

4.2 การเยี่ยมสวนงานตางๆ โดยคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย เพ่ือรับฟงขอคิดเห็น 
รวมทั้งขอเสนอแนะตางๆ ในเรื่องการบริหารทรัพยากรบุคคล 

4.3  การกํ าหนดให มี ตั ว แทน บุคลากรประ เภทต า งๆ  ในคณะกรรมการห รือ
คณะอนุกรรมการที่เกี่ยวของกับการบริหารทรัพยากรบุคคล 

4.4  การกําหนดใหมีการจัดประชุมรวมเพ่ือทบทวนกระบวนการทํางานและการ
ประสานงานระหวางคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยและฝายบริหารมหาวิทยาลัยเปนระยะๆ (Retreat) 

 

5. การทําใหการบริหารทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัยมีการกระจายอํานาจ เพ่ือใหเกิด
ความคลองตัวและสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงไดทันทวงที  (Decentralization) 

5.1 การกําหนดและแตงตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบดูแลเรื่องการบริหารทรัพยากรบุคคล 
โดยสภามหาวิทยาลัยมีการมอบอํานาจใหอยางเปนทางการและมีขอบเขตการมอบอํานาจที่ชัดเจน 

5.2 การเสนอแนะหรือเห็นชอบใหฝายบริหารกระจายอํานาจการบริหารทรัพยากรบุคคล
จากสวนกลางคือมหาวิทยาลัยลงไปยังสวนงานตางๆ ในเรื่องตางๆ ที่เหมาะสม โดยใหมีระบบการ
ติดตามดูแล 

1) อํานาจการบรรจุ แตงตั้ง อนุมัติใหออก  
2) การพัฒนาบุคลากร โดยเฉพาะอยางยิ่งในสวนของการฝกอบรมดานวิชาชีพ ซึ่ง

เปนไปไดยากหากดําเนินการโดยสวนกลาง  
3) การบริหารคาตอบแทน (Compensation System) ที่อาจแตกตางกันได ตามความ

เหมาะสมและความจําเปนของแตละสวนงาน (3 สวน :  เงินเดือน สวนพิเศษตามการปฏิบัติงาน และ
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4) การจัดระบบสวัสดิการเพ่ิมเติมจากที่สวนกลางกําหนด ตามความเหมาะสมและ
จําเปนของแตละสวนงาน (ขอบังคับที่แสดงระบบการจูงใจบุคลากร) 

5.3 การทําใหการบริหารทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัยมีความเปนธรรม ไมเลือกปฏิบัติ 
และคํานึงถึงสิทธิเสรีภาพของบุคลากรและผูมีสวนไดสวนเสีย (Rule of Law) 

1) การพิจารณาการออกขอบังคับที่สําคัญๆ กับการบริหารทรัพยากรบุคคล  
2) การดําเนินการใหมีคณะกรรมการอุทธรณรองทุกข รวมทั้งวางระบบ ขั้นตอน การ

อุทธรณรองทุกข เม่ือบุคลากรรูสึกวาไมไดรับความเปนธรรม  
3) การวางระบบใหมีการทบทวนผลการตัดสินแมกระทั่งการแกไขผลการตัดสิน 
4) การกําหนดรูปแบบและออกขอบังคับวาดวยการประเมินผลและการบริหารผลการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร (Appraisal System and Performance Management System)  
5) การ กํ าหนดรู ปแบบและออกข อ บั งคั บ ว าด ว ยการบริ ห ารค าตอบแทน 

(Compensation System) ที่เหมาะสม  
6)  การกําหนดรูปแบบและออกขอบังคับวาดวยการสอบสวน ขั้นตอนการสอบสวน 

และการลงโทษ 
7)  การกําหนดและออกขอบังคับวาดวยระบบสวัสดิการบุคลากรของมหาวิทยาลัย 

(Welfare) เพ่ือใหแนใจวาบุคลากรของมหาวิทยาลัยจะไดรับสวัสดิการที่พึงได ตามความเหมาะสม (ไม
ตองรอใหเรียกรอง) 
  มหาวิทยาลัยมหิดล มีการทําความตกลงการติดตามผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
โดยเริ่มที่ผูบริหารกอนอันดับแรกเพื่อทําใหเกิดความสําเร็จในการบริหารบุคคลโดยใช “ระบบการ
ประเมินแบบ 360 องศา” และจัดทําแผนพัฒนาผูบริหาร เพ่ือพัฒนาคนใหทํางานไดบรรลุตาม
วิสัยทัศน พันธกิจของตนเอง และเพ่ือใหเกิดความยุติธรรมในระบบการบริหารงานบุคคล  เพ่ือ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานตอผูบังคับบัญชาและมีตัวชี้วัดที่ชัดเจน  ในลําดับ
ตอมาจะมีการดําเนินการในทุกระดับสายการบังคับบัญชา “เพ่ือใหเกิดแผนพัฒนาตนเองรายบุคคลของ
บุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล”  

5.4 การทําใหการบริหารทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัยอยูภายใตหลักความเสมอภาค 
(Equity) โดยการกําหนดใหขอบังคับ ระเบียบ สิทธิประโยชน และสวัสดิการตางๆ ที่เก่ียวกับการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล มีความเสมอภาค โดยไมมีการแบงแยก ดานเชื้อชาติ ภาษา ศาสนา สถานะของบุคคล
ทางเศรษฐกิจและสังคม และอ่ืนๆ  

5.5 การทําใหการบริหารทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัยอยูภายใตหลักการมุงเนนฉันทา
มติ (Consensus Oriented)  

1) การกําหนดใหมีการรับฟงขอคิดเห็นของประชาคมในเรื่องที่สําคัญๆ และมีผลกระทบสูง 
อีกทั้งมีการวิเคราะหขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะ กอนการพิจารณาตัดสิน โดยเฉพาะอยางยิ่งการออกขอบังคับ 

2) กรรมการสรรตองมีการประชุมใหขอเสนอแนะ ไมใชการลงคะแนนเสียง 
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3) การกําหนดใหการไดมาซ่ึงตําแหนงบริหาร อาศัยการดําเนินการของคณะกรรมการ
สรรหา มากกวาการแตงตั้งหรือการเลือกตั้ง 

4) การกําหนดใหการหาขอเท็จจริง การสอบสวนตางๆ ดําเนินการโดยคณะกรรมการ 
ซึ่งประกอบดวยบุคลากรหลากหลายประเภทตามความเหมาะสม 

5) การกําหนดใหการประเมินผลการปฏิบัติงาน ดําเนินการโดยคณะกรรมการ แทน
การตัดสินดวยบุคคลในบุคคลหน่ึงเทาน้ัน 
 
วิธีการดําเนินการสูความสําเร็จ 

1. การใชเวทีการประชุมสภามหาวิทยาลัยเปนหลัก โดยอาศัยกระบวนการนําเสนอผลการ
ดําเนินการของฝายบริหาร การดําเนินการวิธีน้ี ตองมีการประชุมสภาฯ สมํ่าเสมอและมีความถ่ีในการ
ประชุม (ไมควรนอยกวาทุกเดือน) 

2. กรรมการของคณะกรรมการสภาฯ เปนที่ “ปรึกษาการบริหารงาน” ดานตางๆ โดยไมไดอยู
ในรูปแบบคณะอนุกรรมการหรือกรรมการยอย การทํางานวิธีน้ี คณะกรรมการสภาฯ ยังคงตองมีการ
ประชุมสมํ่าเสมอและคอนขางถ่ี เน่ืองจากการเปนที่ปรึกษา จะไมไดทําการกล่ันกรองเรื่องราวตางๆ 
อยางเปนทางการ 

3. สภามหาวิทยาลัยมีการจัดตั้งกรรมการยอยฝายตางๆ ขึ้น ซึ่งประกอบดวยสมาชิกของ
คณะกรรมการสภาฯ และฝายบริหาร การทํางานตางๆ จะมีคณะกรรมการยอยน้ีกล่ันกรองเพ่ือความ
เห็นชอบกอนนําเขาที่ประชุมสภาฯ การทํางานวิธีน้ี การประชุมสภาฯ อาจดําเนินการเพียงทุก 2-4 
เดือน 

- University of Pretoria (18 กรรมการภายนอก 1 ภายใน ) มีการประชุม 3 ครั้งตอป 
และมีการทํางานโดยคณะกรรมการ 5 ชุด คือ 1) Standing Committee  2) Human Resources 
Committee  3) Audit Committee  4) Investment Committee 5) Appeals Committee 

- Yale University มีกรรมการสภาฯ 35 คน ประชุมปละ 2 ครั้ง 
- มหาวิทยาลัยมหิดล มีการประชุมทุก 2 เดือน โดยมีกรรมการยอย 3 ชุด คือ 

คณะกรรมการพัฒนานโยบาย  คณะกรรมการคุณภาพการบริหารและธรรมาภิบาล  และคณะกรรมการ
กิจการสภามหาวิทยาลัย 
 
การอภิปรายของผูเขารวมหลักสูตรไดเสนอความเห็นอยางกวางขวาง สามารถสรุปได ดังนี้ 

1. การบริหารงานบุคคลของ มหาวิทยาลัยแหงหน่ึง ในปจจุบันเปนระบบ HRD และต้ังเปาให
บุคลากรของมหาวิทยาลัยมีความคิดสรางสรรค มีความรับผิดชอบตอสังคม มีจิตวิญญาณความเปน
เจาของรวมกัน เชน มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตาม Performance Competency แตมีอุปสรรคใน
การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรคือ การปรับเปล่ียนแนวคิดของเจาหนาที่ฝายบุคลากรและ
กําหนดคูมือการปฏิบัติงานใหชัดเจน รวมทั้งสรางความเขาใจกับบุคลากรทั้งหมด  โดยไมควรรอใหมี
การเรียกรองและปองกันการสูญเสียบุคลากร  ทั้งน้ีในสวนของสวัสดิการสุขภาพของบุคลากรน้ันจะมี
รูปแบบการซ้ือประกันสุขภาพใหกับบุคลากรตามปจจัยพ้ืนฐานสวนบุคคล เชน อายุ เปนตน ซึ่งทําให
บุคลากรที่แตกตางกันมีความพึงพอใจตอการบริหารทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัย  
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2. การปรับเปล่ียนระบบสวัสดิการของบุคลากรในมหาวิทยาลัยในกํากับรัฐน้ัน ไปใชระบบ
ประกันสังคมเปนตัวอยางที่ตองสรางความเขาใจตามบริบทของแตละมหาวิทยาลัย และตองเริ่มการ
ปรับเปล่ียนที่ผูบริหารกอนเปนอันดับแรก  และหากสวัสดิการของบุคลากรเขาสูระบบประกันสังคมแลว
หมายความวา สํานักงานประกันสังคมรับความเส่ียงที่เกิดขึ้น และมหาวิทยาลัยจะสามารถคํานวณ
คาใชจายไดแนนอน ซึ่งเปนการสรางเสริมตนทุนและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในมหาวิทยาลัย  
ทั้งน้ีมหาวิทยาลัยแตละแหงตองมีการพัฒนาระบบสวัสดิการโดยเฉพาะในสวนของสวัสดิการสุขภาพใหมี
ประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสถานการณปจจุบัน  

3. การทํางานของสภามหาวิทยาลัยที่มีการตรวจสอบการทํางานของฝายบริหาร หรือการที่สภา
มหาวิทยาลัยเขาเยี่ยมหนวยงานตางๆ ในมหาวิทยาลัยโดยตรงโดยไมผานการรับทราบของฝายบริหาร   
อาจถือเปนการลวงลูกไดหากไมมีการแบงขอบเขตที่ชัดเจนดังน้ันจึงควรดําเนินการดวยความระมัดระวัง  
ส่ิงสําคัญที่สุดคือการสรางความสัมพันธระหวางฝายบริหารและสภามหาวิทยาลัย และใหความสําคัญ
กับการประชุม Retreat อยางนอยปละ 2 ครั้ง 
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9.บทบาทสภามหาวิทยาลัยในการกํากับการจัดการศึกษา: การอนุมัติการเปด
สอนหลักสูตรการศึกษา 

 

 ศาสตราจารย กิตติคุณ ดร. ปทีป เมธาคุณวุฒิ (กรรมการสภาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา) เปน
วิทยากรนําเสนอบทบาทสภามหาวิทยาลัยในการกํากับการจัดการศึกษา : การอนุมัติเปดสอนหลักสูตร  
โดยกลาววา “การจัดการศึกษา” น้ันหมายถึง งานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งหมด ซึ่งครอบคลุมการ
บริหารบุคลากร ทรัพยากรตางๆ ของมหาวิทยาลัย (ไมใชเพียงการอนุมัติหลักสูตรเพียงอยางเดียว) ซึ่ง
เปนกิจกรรมที่ตองเกี่ยวของกับหลักสูตร ผูสําเร็จการศึกษา การตรวจสอบและการประเมินผลผลิตของ
หลักสูตรที่แสดงถึงผลสําเร็จของมหาวิทยาลัย เพ่ือระบุผลลัพธของการบริหารจัดการและผลสําเร็จของ
นโยบายทางวิชาการของสภามหาวิทยาลัย 
 

สรุปบทบาทสภามหาวิทยาลัย 
1. กําหนดนโยบาย พันธกิจ และเปาหมาย 
2. กํากับการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย 
3. ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินการดําเนินการของมหาวิทยาลัย  
4. สงเสริมสนับสนุนใหเกิดการพัฒนามหาวิทยาลัย 
5. ริเริ่ม เสนอแนะ แกไขปญหา และตัดสินใจดําเนินการในเรื่องที่เปนประโยชนตอผลสัมฤทธ์ิ 

  ของมหาวิทยาลัย 
6. ปกปองผลประโยชนของสังคมและผูมีสวนไดสวนเสียโดยคํานึงถึงคุณภาพทางการศึกษา   
7. ใหความเปนธรรมแกผูบริหาร คณาจารย บุคลากร นักศึกษา : หลักสูตรที่เปนมาตรฐาน  

 

 กรณีศึกษา การอนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาสาธารณสุขศาสตร ของมหาวิทยาลัย
เอกชนแหงหน่ึง ซึ่งหลักสูตรน้ีไดมีการจัดทําตามแบบฟอรม มคอ.2 อยางครบถวน (ไมแสดง
รายละเอียดรายวิชาและการฝกประสบการณวิชาชีพ) โดยผานคณะกรรมการวิพากษหลักสูตรและให
ขอเสนอแนะผานสภาวิชาการ เพ่ือเสนอสภามหาวิทยาลัยใหพิจารณาอนุมัติหลักสูตร 
 ที่ประชุมไดพิจารณา และมีขอเสนอแนะอยางกวางขวาง สามารถสรุปไดดังน้ี 

1. หลักสูตรที่เสนอมีการเตรียมการ มีขอมูลครบถวน บอกอนาคตการทํางานไดดี แตพบวา
การระบุจํานวนผูสําเร็จการศึกษาทั้งหมดเกินจริง จํานวนหนวยกิตมากกวามาตรฐานซ่ึงจะเปนภาระตอ
ผูเรียน ขาดขอมูลสําคัญของคุณสมบัติอาจารยประจําหลักสูตร ซึ่งควรกําหนดชื่อและวุฒิการศึกษาให
ชัดเจน     เพ่ือการตรวจสอบความถูกตองขององคประกอบอาจารยประจําหลักสูตร  

2. ในลําดับแรกสภามหาวิทยาลัยควรใหความเชื่อถือขอมูลที่ผานการกล่ันกรองจากสภา
วิชาการมาแลวระดับหน่ึง  ดังน้ันจึงควรพิจารณาความสําคัญของหลักสูตรใหเปนไปตามแผน และ
ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจของมหาวิทยาลัย รวมถึงความตองการของตลาดแรงงานเปนสําคัญ 

3. การพิจารณาอนุมัติหลักสูตรน้ันขึ้นอยูกับวุฒิภาวะทางวิชาการของมหาวิทยาลัย สภา
มหาวิทยาลัยและสภาวิชาการ หากเปนมหาวิทยาลัยใหมจะไมสามารถใหความนาเชื่อไดอยางไววางใจ 
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4. ในการนําเสนอหลักสูตร ควรศึกษาขอมูลพ้ืนฐานที่สําคัญและนําเสนอตอสภามหาวิทยาลัย  
เพ่ือประกอบการตัดสินใจ ไดแก สถานการณของประเทศที่ตองการใชผลผลิตของหลักสูตรอยางเรงดวน 
การลดปญหาการวางงาน เปนตน 

5. ขอมูลสําคัญอีกประการหน่ึง ควรไดมีการศึกษาเปรียบเทียบหลักสูตรในลักษณะเดียวกัน
กับมหาวิทยาลัยอื่นๆ โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยของรัฐที่มีการเปดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขา
สาธารณสุขศาสตร ซึ่งไดดําเนินการอยูแลวเปนจํานวนมากในปจจุบัน และพิจารณาความตองการเขา
ศึกษาของผูเรียนระหวางมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน เพ่ือสรางความแตกตางและจุดเดนของ
หลักสูตร 

6. สภามหาวิทยาลัยตองตรวจสอบสถานที่ฝกงานใหเพียงพอตอจํานวนผูเรียน เพ่ือใหเกิด
คุณภาพของผูเรียนในการฝกปฏิบัติ   

7. ในทางปฏิบัติน้ันการพิจารณาหลักสูตรน้ันจําแนกเปน 2 สวนซ่ึงเปนการดําเนินงานใน
ความรับผิดชอบของสภาวิชาการ คือ 1) การพิจารณาแผนงาน ทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย 2) 
มาตรฐานของหลักสูตร ตามที่ สกอ. กําหนด เชน จํานวนและคุณสมบัติอาจารยประจําหลักสูตร เปน
ตน และอันดับสุดทายสวนที่สําคัญที่สุด คือ“การนําหลักสูตรไปปฏิบัติ” ตองมีการประเมินการสอนแต
ละรายวิชาเพ่ือใหหลักสูตรที่เปดสอนเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอผูเรียนสูงสุด 

8. สภามหาวิทยาลัยควรแตงตั้งและมอบหมายใหคณะกรรมการกล่ันกรองไดพิจารณาความ
ถูกตองและความสอดคลองกับปรัชญาของมหาวิทยาลัย มีคณะกรรมการตรวจสอบภาษาของหลักสูตร  
การตรวจสอบความถูกตองของรูปแบบ ตรวจสอบคุณภาพของรายวิชาที่จะเปดสอน ฯลฯ  เพ่ือเปนสราง
ความม่ันใจตอการตัดสินใจของสภาอีกทางหน่ึง 

9. วิชาเอกของหลักสูตรจํานวน 54 หนวยกิต ซึ่งเปนรายวิชาที่ตองศึกษาในปที่ 1-2 สวน
ใหญเปนวิชาเฉพาะหลักสูตรซ่ึงตองใชอาจารยผูสอนจํานวนมาก อาจทําใหเกิดปญหาการบริหารจัดการ
อาจารยประจําเขาสอน  ดังน้ันใน 2 ปแรกควรจัดเปนรายวิชาเรียนรวมและสอนแยกตามวิชาเอกของ
หลักสูตรในปที่ 3 และ ป 4 

10. ควรพิจารณาปรับเปลี่ยนแผนการรับนักศึกษาในอัตราคงที่ จํานวน 120 คนในระยะเวลา 
5 ป อีกครั้งหน่ึง 
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 ผูเขารวมหลักสูตรฯ ไดรวมพิจารณาและมีขอเสนอแนะอยางกวางขวางเก่ียวกับวิธีการการ
ติดตามตรวจสอบผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยในการผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค ซึ่งเปนผลลัพธของการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร สามารถสรุปไดดังน้ี 

1. ควรสรางระบบและกลไกการติดตามคุณภาพของผูเรียนตั้งแตขณะที่ศึกษาในมหาวิทยาลัย 
การฝกประสบการณวิชาชีพ และเม่ือสําเร็จการศึกษา ใหสอดคลองกับปรัชญาของมหาวิทยาลัยเอกชน
แหงน้ีที่กลาวถึง “ความรูคูคุณธรรม”  

2. สภามหาวิทยาลัยสามารถตรวจสอบคุณภาพบัณฑิตจากผูมีสวนไดสวนเสีย ผูปกครอง  
ผูใชบัณฑิตใหขอมูลคุณภาพบัณฑิต นอกเหนือจากฝายบริหารของมหาวิทยาลัย 

3. การประเมินคุณภาพของบัณฑิตเปนอีกทางหน่ึงที่อาจทําไดโดยใชผลสอบจากองคกร
วิชาชีพ และการเรียนการสอนในภาคปฏิบัติยังมีนอย ประกอบกับไมปรากฏขอมูลอุปกรณและส่ือการ
เรียนการสอนที่จําเปนตอผูเรียนในการฝกปฏิบัติ 

4. มหาวิทยาลัยควรใหความสําคัญกับการกําหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคของ
มหาวิทยาลัยใหชัดเจน และเผยแพรตอผูที่มีสวนเกี่ยวของและสาธารณชนไดรับทราบ เพ่ือใหเปน
ประโยชนตอการสรางและพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับคุณลักษณะบัณฑิตของมหาวิทยาลัยตอไป 
และเพ่ือเปนการแสดงจุดเดนและความแตกตางจากสถาบันการศึกษาอ่ืนๆ   
 

ผูเขารวมหลักสูตรฯ มีขอเสนอแนะในการกําหนดคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงคของหลักสูตร 
สรุปไดดังนี้ 

1. ควรพิจารณาความเหมาะสมเพ่ือกําหนดคํานิยามกอนระบุเปนความรับผิดชอบหลักและ
ความรับผิดชอบรองในตาราง และตองกําหนดแนวทางสูการนําไปปฏิบัติไดในลําดับตอไป 

2. รายวิชาที่เก่ียวของกับชีวิตของประชาชนทั่วไป ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติดานความรับผิดชอบ 
คุณธรรมจริยธรรมของบัณฑิต รวมทั้งทักษะวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ ซึ่งนับเปนคุณสมบัติหลักของบัณฑิตที่เปนที่
ตองการของผูใชบัณฑิต โดยเฉพาะอยางยิ่งทักษะการส่ือสารกับบุคคลอื่น ควรปรับเปล่ียนจากความ
รับผิดชอบรองใหเปนความรับผิดชอบหลัก และตองคํานึงถึงการตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานการ
จัดการศึกษาและมาตรฐานวิชาชีพเปนสําคัญ 

3. มหาวิทยาลัยควรมอบหมายใหแตละคณะดําเนินการติดตามคุณภาพบัณฑิตในความ
รับผิดชอบ  และหากพิจารณาในมุมมองของผูใชบัณฑิตแลว พบวาความเกงของบัณฑิตไมใชคุณสมบัติที่
สําคัญที่สุดของบัณฑิตหากไมมีทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลก็จะทําใหไมประสบความสาํเรจ็ในชวิีต 
การทํางาน โดยเฉพาะบุคลากรทางสาธารณสุขที่ตองประสานงานกับเพ่ือนรวมงานและการบริการ
ประชน 

4. ควรเพ่ิมเติมขอมูลสมรรถนะของนักศึกษาใน 3 ดาน 1) Knowledge 2) Skill ควรเพ่ิมเติม
ทักษะอื่นๆ เพ่ิมเติม เชน เทคโนโลยีสารสนเทศ เปนตน และ 3) Attitude โดยแสดงขอมูลทั้งสามดาน
เปนสัดสวนของคุณลักษณะบัณฑิตที่ตองการใหชัดเจน 

5. TQF ซึ่งเปนการประกันคุณภาพระดับหลักสูตรการเรียนการสอน ไดตอบโจทยคุณลักษณะ
บัณฑิตไวครบถวนแลว แตประเด็นสําคัญที่ยังเปนปญหา คือ การนํา TQF ไปสูการปฏิบัติ ตลอดจนการ
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ผูเขารวมหลักสูตรฯ มีขอเสนอแนะในการเสนอหลักสูตรตอสภาวิชาชีพและสภามหาวิทยาลัย 
สามารถสรุปไดดังนี้ 

1. ควรมีหนวยงานกลางทําหนาที่กําหนดบทบาทหนาที่ของกรรมการสภามหาวิทยาลัย  
สภาวิชาชีพ และ สกอ. เพ่ือเปนกรอบในการอนุมติหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาตางๆ เพ่ือใหสถาบัน 
อุดมศึกษาทั้งรัฐและเอกชนไดยึดเปนแนวปฏิบัติที่ถูกตองตรงกัน และปองกันการเกิดปญหากับ
นักศึกษาหรือผูสําเร็จการศึกษาจากหลักสูตรน้ันๆ 

2. มหาวิทยาลัยควรเชิญผูทรงคุณวุฒิจากสภาวิชาชีพที่เกี่ยวของเขารวมเปนคณะกรรมการ
ราง หลักสูตร เพ่ือใหหลักสูตรมีทั้งความถูกตองตามหลักวิชาการและเปนไปตามมาตรฐานวิชาชีพที่
กําหนด 

3. ตามกฎหมายแลวสภามหาวิทยาลัยมีอํานาจในการอนุมัติหลักสูตรตามมาตรฐานวิชาการ  
หากเปนหลักสูตรที่เก่ียวของกับสภาวิชาชีพ และสภาวิชาชีพเปนอีกหนวยงานหน่ึงที่มีอํานาจในการ
อนุมัติใบประกอบวิชาชีพของบัณฑิต  ดังน้ันในทางปฏิบัติสภามหาวิทยาลัยควรใหความสําคัญกับ
มาตรฐานตางๆ ที่เกี่ยวของกับหลักสูตร เชน มาตรฐานที่ สกอ. กําหนด มาตรฐานวิชาชีพ ฯลฯ เพ่ือเปน
หลักการเบ้ืองตนในการอนุมัติหลักสูตรตามมาตรฐานวิชาการ และเห็นควรใหมีการดําเนินการควบคู
กับการเสนอหลักสูตรไปยังสภาวิชาชีพเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมไปพรอมกัน 

4. หากเปรียบวาสภามหาวิทยาลัยคือผูผลิต และสภาวิชาชีพเปนผูซื้อ ดังน้ันผูซื้อจึงเปนสวน
สําคัญในการรวมพิจารณาคุณภาพของสินคา(บัณฑิต)  ทั้งน้ี อันดับแรกสภาวิชาการควรพิจารณาความ
ถูกตองเหมาะสมตามหลักวิชาการเพ่ือเสนอตอสภาวิชาชีพ  ใหขอเสนอแนะ และดําเนินการปรับปรุง
แกไขตามขอเสนอแนะ โดยนําเสนอตอสภามหาวิทยาลัยใหพิจารณาอนุมัติเปนลําดับสุดทาย 

5. ปจจุบันหลักสูตรตางๆ ถูกควบคุมมาตรฐานทางวิชาการโดย สกอ. และสภาวิชาชีพ ดังน้ัน
จึงทําใหมหาวิทยาลัยตองผลิตบัณฑิตตามกรอบน้ันๆ คือ มีคุณลักษณะในรูปแบบเดียวกันทั้งหมด  
ดังน้ันหนวยงานที่เกี่ยวของจึงควรเปดโอกาสใหสถาบันอุดมศึกษาที่มีบริบทแตกตางกันไดมีโอกาสสราง
บัณฑิตที่คุณลักษณะแตกตางกันเพ่ือตอบสนองความตองการของสังคมที่มีความหลากหลายตอไปได  
ถึงแมวามาตรฐานที่ สกอ. และสภาวิชาชีพกําหนดน้ันเปนเพียงขอกําหนดขั้นต่ํา แตก็ควรเปดโอกาสให
มหาวิทยาลัยแตละแหงไดมีโอกาสสรางบัณฑิตที่มีความเปนอัตลักษณของตนเองดวย 
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ผูเขารวมหลักสูตรฯ มีขอเสนอแนะเกี่ยวกับการมีวาระพิเศษเชิงนโยบายทางวิชาการในการ
ประชุมสภามหาวิทยาลัย สามารถสรุปไดดังนี้ 

1. โดยปกติการเสนอขอมูลเพ่ือพิจารณาอนุมัติหลักสูตรจะนําเสนอผานภาควิชา คณะ และ
เขาสูสภามหาวิทยาลัยตามลําดับ  ดังน้ันสภามหาวิทยาลัยจึงควรพิจารณาความเหมาะสมของหลักสูตร
โดยอางอิงจากนโยบายทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเองเพ่ือผลิตบัณฑิต ประกอบกับการตอบสนองตอ
นโยบายและความตองการของประเทศ ชุมชน ทองถ่ิน โดยมอบหมายใหสวนงานที่เหมาะสมรับผิดชอบ
จัดทําหลักสูตร ซึ่งในปจจุบันใหความสําคัญกับการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบบูรณาการจากหลาย
คณะและสาขาวิชา เชน การจัดหลักสูตรที่ตอบสนองนโยบายการเขาสูประชาคมอาเซียน 

2. สภามหาวิทยาลัยควรกําหนดแนวทางและนโยบายการพัฒนาวิชาการของสถาบนัใหชดัเจน
พรอมกําหนดมาตรการกํากับ เชน การทําผลงานทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการ เปนตน 

3. มหาวิทยาลัยทุกแหงควรกําหนดวาระพิเศษเชิงนโยบายทางวิชาการในการประชุมสภา
มหาวิทยาลัยเพ่ือเปนแนวทางปฏิบัติของผูที่มีสวนเก่ียวของ เชน มหาวิทยาลัยตองการหาวิธี 
การแกปญหาผูเรียนขาดทักษะภาษาอังกฤษ ดังน้ัน มหาวิทยาลัยจึงกําหนดแนวทางแกปญหาดังกลาว  
โดยการจัดตั้งศูนยภาษา การจัดอาจารยผูสอนตางประเทศ การจัดแบบทดสอบภาษาอังกฤษ รวมทั้ง
ปรับเปล่ียนโครงสรางตางๆ เปนตน 
 

วิทยากรไดสรุปประเด็นท่ีตองพิจารณาในการอนุมัติหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษา ดังนี้ 
1. ประเด็นในเชิงนโยบาย ไดแก ความจําเปนของสังคม อุดมคติ/ปรัชญาของสถาบัน  

ความพรอมดานทรัพยากรของสถาบัน และหลักประกันคุณภาพ (ระเบียบ แนวปฏิบัติตางๆ) 
2. ประเด็นในเชิงเทคนิค ไดแก เกณฑมาตรฐานของหนวยงานตางๆ ที่เก่ียวของ บุคลากรที่มี

คุณสมบัติตรงตามมาตรฐานหลักสูตร ความเพียงพอของทรัพยากร และสถานที่ที่เหมาะสม 
3. การดํารงชีวิตของแตละบุคคล หลังยุคอุตสาหกรรม (Post-industrial) ซึ่งอาจมีลักษณะ

หน่ึงลักษณะใดตอไปน้ี 
- มีอาชีพหลากหลาย  (Multiple careers)  
- ทํางานหลายอยาง  (Multiple jobs)  
- ไมมีความชัดเจนในตัวตน  (Blurred identity)  
- การเรียน-การงานขาดความสัมพันธ  (Work-study mismatch)  
- มีโอกาสทํางานอิสระ  (Possible free-lancing)  
- ตกงานบอย  (Frequent off-jobs)  
- รายไดไมแนนอน  (Precarious incomes)  
- สถานภาพปรับเปล่ียนข้ึน-ลง  (Fluctuating status)  
- อนาคตไมแนนอน  (Unpredictable future)  
- มีการเปลี่ยนเครือขาย  (Varying networks) 
- มีการเปลี่ยนคูความสัมพันธ  (Changing partners) 
- ความไมมั่นคง/ไมแนนอน  (Insecurity, uncertainty)  
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4. ลักษณะคนรุนใหม-CCPR Model ซึ่งประกอบดวย C-critical Mind / C-creative Mind /  
P-productive Mind / R-responsible Mind เพ่ือกําหนดลักษณะสําคัญตอการผลิตบัณฑิตในอนาคต  
ในยุคบริโภคนิยม ซึ่งควรเนนการมีพัฒนาการและความสรางสรรค  

5. EnGauge 21st Century Skills ที่เนนการผลิตบัณฑิต โดยควบคุมตั้งแตเริ่มเขาสูระบบ
การศึกษาและตอเน่ืองไปทุกระดับ ที่ตองคํานึงถึงทักษะที่สําคัญ 4 ประการ คือ 1) Digital-Age 
Literacy Inventive 2) Thinking Effective 3) Communication และ 4) High Productivity 

6. กระบวนการทางวิชาการซึ่งเปนกรอบที่ไมสามารถหลีกเล่ียงไดเพ่ือเชื่อมโยงกรอบ TQF 
ไดแก 

- สถาบันอุดมศึกษาตองคิดใหชัดและเขาใจตรงกันวาตองการบัณฑิตอยางใด ใหสะทอนอัต
ลักษณของสถาบันตน 

- การจะสรางใหไดบัณฑิตดังกลาวตองมีกระบวนการอะไรบาง 
- จะจัดหลักสูตรแบบใดใหไดบัณฑิตดังกลาว 
- จะสอนอยางไรใหไดบัณฑิตในแตละลักษณะ 
- จะมีกิจกรรมอ่ืนๆ อะไรบางที่จะใหไดบัณฑิตอยางที่เราตองการ 
- เขียนออกมาเปนรูปธรรม  (มคอ.)  วาจะทําอยางไร 
- ทําแลวบอกไดวาเปนอยางไรและจะปรับปรุงอยางไร 
- สามารถทดสอบไดวาไดตามที่เราตองการ 
- บอกคนไดวาของเราเปนอยางน้ีนะ  

7. จากแนวคิดสูกระบวนการปฏิบัติ เพ่ือเนนการนํานโยบายดานวิชาการของ
สถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติของอาจารยผูสอนแตละรายวิชา ควรกําหนดใหผูสอนทุกคนจัดทํา SAR แต
ละรายวิชาของแตละหลักสูตรเพ่ือนําไปสูการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนตอไป 

8. วัฒนธรรมการเรียนการสอน โดยเฉพาะการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษาตองมีการ
ปรับเปล่ียนมุมมองใน Production Culture โดยครูผูสอนตองทํางานวิจัยเพ่ือนํามาพัฒนารูปแบบและ
กระบวนการสอน โดยการนําเทคนิคตางๆ เชน  RBL (Research Based Leaning) และ PBL (Problem 
Based Leaning) เขามาอยูในวัฒนธรรมการเรียนการสอน หรือแมกระทั่งการจัดการเรียนการสอนใน
รูปแบบสหกิจศึกษาน้ันก็มุงเพ่ือใหเพ่ือใหผูเรียนไดรับความรูใหม ฯลฯ 

9. การคิดนอกกรอบ และสรางนวัตกรรมจากการนําความคิดอื่นเขามาประกอบการบริหาร
จัดการเพ่ือมุงเนนคุณภาพและประสิทธิภาพ โดยปรับเปล่ียนการจัดการศึกษาเปนดังน้ี 

- ในสถาบัน -----> นอกสถาบัน/ชุมชน 
- ทฤษฎี/ความรู  -----> ปฏิบัติ/ชีวิตจริง   
- ความจํา/แยกสวน -----> ความคิด/กระบวนการ 
- ผูสอน(ตัวตั้ง)  -----> ผูเรียน 
- อดีต/ที่ผานมา -----> ปจจุบัน/อนาคต 
- รับใชคนกลุมนอย/ธุรกิจ -----> รับใชเพ่ือนมนุษย 
- รอกตัวเอง -----> รูจักตัวเอง/จิตใจ 
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10. กระบวนทัศนทางการอุดมศึกษา ที่คํานึงถึงทั้ง Global และ Local เพ่ือสรางความมีคุณคา 
ประกอบดวย 

- Consciousness จิตทีต่ระหนัก/จิตสํานึก ในลักษณะเดยีวกับ CSR โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ความเชื่อมโยงกับหลักธรรมาภิบาลในการบรหิารจดัการ 

- Contextualization การคิดนอกกรอบภายใตบริบทความแตกตางของมหาวิทยาลัยแตละแหง 
- Relative ความสัมพันธระหวางงานที่เกีย่วของกับหลักสูตร  
- Empowerment เปนส่ิงจําเปนเพ่ือมุงสูการมคีุณธรรมนําความรู      

 
 

  

 

77



10. มหาวทิยาลัยกับคดีพิพาทในศาลปกครอง    

 
 ดร. ฤทัย  หงสสิริ (อธิบดีศาลปกครองกลาง) เปนวิทยากรนําเสนอประเด็นศาลปกครองกับคดี
พิพาทเก่ียวกับมหาวิทยาลัยตอผูเขารวมหลักสูตรธรรมาภิบาลเพ่ือการพัฒนาอุดมศึกษา รุน 4  
สามารถสรุปประเด็นสาระสําคัญดังน้ี 
 ในปจจุบันคดีฟองรองที่เกี่ยวของกับมหาวิทยาลัยมีจํานวนมากข้ึน ไดแก การฟองรองระหวาง
บุคลากรภายในกับหนวยงาน การฟองรองระหวางนักศึกษา อาจารยหรือบุคคลภายนอกกับ
มหาวิทยาลัย และในขณะเดียวกันกฎหมายมีความซับซอนมากข้ึนเชนกัน ดังน้ันผูบริหารและบุคลากร
ในสถาบันอุดมศึกษามีความจําเปนตองเรียนรูกฎหมายเพ่ือใหมีการปฏิบัติที่ถูกตอง ทั้งในสวนการ
กระทําที่เปนความรับผิดทางแพง (ชดใชคาเสียหาย) ความรับผิดทางอาญา (จําคุก/ปรับ) ความรับผิด
ทางวินัย (ภาคทัณฑ ตัดเงินเดือน ปลดออก ไลออก) และความรับผิดในการประกอบวิชาชีพ (พักใช
หรือเพิกถอนใบอนุญาต) 
 

ศาลปกครอง  
 ศาลเปนองคกรกรบังคับใชคดีกลาง และศาลปกครองเปนศาลในระบบศาลที่มีอํานาจในการ
พิพากษาคดีที่เกี่ยวของกับการปกครอง  ซึ่ง “ศาลปกครองเปนองคกรอิสระ” เกิดขึ้นมาพรอมกับ
รัฐธรรมนูญ ป พ.ศ. 2540 มีแตกตางจากองคกรอิสระอื่นๆ (คณะกรรมการเลือกตั้ง คณะกรรมการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตแหงชาติ ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 
คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน) 
 ตอมารัฐธรรมนูญ 2550 กําหนดระบบศาล 4 ศาลที่รับผิดชอบคดีในอํานาจของศาล 
ประกอบดวย1) ศาลรัฐธรรมนูญ 2) ศาลทหาร 3)ศาลปกครอง และ 4) ศาลยุติธรรม  โดยแตละศาล
จะพิจารณาคดีตามอํานาจตามประเภทศาล  หากศาลมีอํานาจหนาที่ขัดแยงกัน ตามรัฐธรรมนูญ 
2550 มาตรา 199 ระบุให “คณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอํานาจหนาที่ระหวางศาล” เปนผูพิจารณา
อํานาจความรับผิดชอบ  

 

โครงสรางของศาลปกครอง ศาลปกครอง ประกอบดวย 2 ศาล  ไดแก 
1. ศาลปกครองสูงสุด สําหรับการฟองรองเกี่ยวกับความชอบดวยกฎหมาย ไดแก 

กฎกระทรวงหรือพระราชกฤษฎีกา กฎที่ออกโดยคณะรัฐมนตรีและคดีที่มีกฎหมายกําหนด เชน คดี
เกี่ยวกับขาราชการพลเรือน เปนตน  

2. ศาลปกครองชั้นตน ในปจจุบันประกอบดวย 

- ศาลปกครองกลาง  1 แหง 

- ศาลปกครองในภูมิภาค (ภูมิภาค 9 แหง ไดแก เชียงใหม สงขลา นครราชสีมา 
ขอนแกน พิษณุโลก ระยอง นครศรีธรรมราช อุดรธานี และอุบลราชธานี) สําหรับการการฟองรองให
ยึดตามภูมิลําเนาของผูฟองหรือที่เกิดเหตุ 
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พ.ร.บ.ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 (มาตรา 116) 
 เม่ือ ก.พ.ค. พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณแลว ใหผูบังคับบัญชาซ่ึงมีอํานาจส่ังบรรจุตามมาตรา 57 
ดําเนินการใหเปนไปตามคําวินิจฉัยน้ันภายในสามสิบวันนับแตวันที่ ก.พ.ค. มีคําวินิจฉัย 
 ในกรณีที่ผูอุทธรณไมเห็นดวยกับคําวินิจฉัยอุทธรณของ ก.พ.ค. ใหฟองคดีตอศาลปกครองสูงสุด
ภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ทราบหรือถือวาทราบคําวินิจฉัยของ ก.พ.ค.  
 
เหตุผลในการจัดตั้งศาลปกครอง 

1. ใหมีศาลและตุลาการที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน เน่ืองจากคดีปกครองตางจากคดีแพง  
2. มีวิธีพิจารณาคดีที่เหมาะสม  

 
เหตุผลในการศึกษากฎหมายปกครอง 

- ความสัมพันธระหวางหนวยงานภาครัฐกับรัฐ และรัฐกับเอกชน บนพ้ืนฐานความไมเสมอ
ภาค เชน พ.ร.บ. การเวรคืนที่ดินเพ่ือประโยชนสาธารณะ (รัฐมีอํานาจเหนือเอกชน สามารถบังคับได) 
ขอกําหนดการรับเขานักศึกษาเขาศึกษาตอในคณะพยาศาสตรของมหาวิทยาลัยของรัฐจะใชเง่ือนไข
นํ้าหนักที่ขัดตอหลักความเสมอภาคไมได 

- หลักกฎหมายและปรัชญาท่ีแตกตางจากคดีแพง เน่ืองจากคดีแพงและกฎหมายเอกชนนั้น 
หากเรื่องใดไมมีกฎหมายกําหนดสามารถทําไดหากไมใชกฎหมายที่เกี่ยวกับความสงบเรียบรอยและ
ศีลธรรมอันดีของประชาชน  แตกฎหมายปกครองและกฎหมายมหาชน ระบุวา “เรื่องใดไมมีกฎหมาย
ใหอํานาจแลวจะไปจํากัดสิทธิเสรีภาพของประชาชนไมได” ซึ่งเปนไปตามตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 29 
ที่ระบุการจํากัดสิทธิเสรีภาพของบุคคลเวนแตมีกฎหมายระดับพระราชบัญญัติหรือเทียบเทาใหอาํนาจไว 
(โดยสวนใหญสถาบันอุดมศึกษาจะอางถึง พ.ร.บ.จัดตั้งมหาวิทยาลัย ในการออกระเบียบขอบังคับของ
มหาวิทยาลัย) เชนการฟองรองมหาวิทยาลัยเรื่องประกาศเก็บคาประกันอุบัติเหตุรวมกับคาลงทะเบียน
ของนักศึกษา (เน่ืองจากประกาศดังกลาวไมมีกฎหมายที่เก่ียวของกับการใหอํานาจ จึงเปนการปฏิบัติที่
ไมถูกตอง)  

- ความแตกตางจากหลักเรื่องประโยชนสาธารณะและอํานาจหนาที่รัฐ 
 

วิธีการพิจารณาคดีปกครอง 
 ศาลปกครองมีวิธีพิจารณาโดยระบบไตสวน : ตุลาการมีบทบาทสําคัญมากในการดําเนิน
กระบวนพิจารณาและการแสวงหาขอเท็จจริงไดตามที่เห็นวาเหมาะสมตามมาตรา 55 วรรคสาม ของ 
พ.ร.บ.จัดตั้งศาลปกครอง และอาจกลาวไดวาเปนการ “ใหอํานาจศาลมากกวา” ในระบบกลาวหาทั่วไป
จากคดีแพง ที่ศาลจะทําหนาที่เปรียบเสมือนกรรมการเทาน้ัน 
  
ศาลปกครองกับกรณีพิพาทของมหาวิทยาลัย 
 

คดีท่ีอยูในอํานาจของศาลปกครอง ตามรัฐธรรมนูญ 2550 ม. 223  ดังน้ี  
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1. คูกรณี (ผูฟองคดี หรือผูถูกฟองคดี) อยางนอยฝายหน่ึงเปนหนวยงานทางปกครอง*หรือ
เจาหนาที่ของรัฐ** 

2. คดีพิพาทอันเน่ืองมาจากการใชอํานาจทางปกครองตามกฎหมาย หรือเน่ืองมาจากการ
ดําเนินกิจการทางปกครอง และตองเปนเรื่องที่เกีย่วของกับการปฏิบัติหนาที ่

3. เปนคดีกฎหมายบัญญตัิไวใน ม.9 ใหอยูในอํานาจศาลปกครอง 
 

 *หนวยงานทางปกครอง ประกอบดวย 
1. กระทรวง ทบวง กรม สวนราชการที่เรียกชื่ออยางอ่ืนและมีฐานะเปนกรม ราชการ สวน

ภูมิภาค ราชการสวนทองถ่ิน เชน มหาวิทยาลัยของรัฐ 
2. รัฐวิสาหกิจที่ตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา 
3. หนวยงานอื่นของรัฐ เชน มหาวิทยาลัยในกํากับรัฐ องคการมหาชน กบข. 
4. หนวยงานที่ไดรับมอบหมายใหใชอํานาจทางปกครอง หรือใหดําเนินกิจการทางปกครอง 

เ ช น  
มหาวิทยาลัยเอกชนซึ่งปจจุบันอํานาจรัฐในการจัดการศึกษาและการเลิกจางบุคลากรของสถาบัน  

 

 **เจาหนาท่ีของรัฐ หมายถึง 
1. ขาราชการ พนักงาน ลูกจาง คณะบุคคล หรือผูที่ปฏิบัติงานในหนวยงานทางปกครอง  
2. คณะกรรมการวินิจฉัยขอพิพาท คณะกรรมการหรือบุคคลที่กฎหมายใหอํานาจในการออก

กฎ คําส่ัง หรือมติที่มีผลตอบุคคล 
3. บุคคลในบังคับบัญชาหรือในกํากับดูแลของหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ 
 

คดีปกครอง เกี่ยวของกับ 
1.  การออกกฎ คําส่ัง หรือการกระทําฝายเดียว โดยไมชอบดวยกฎหมาย 

มหาวิทยาลัยใชมาก
2.  ละเลยตอหนาที่หรือปฏิบัติหนาที่ลาชา 
3.  ละเมิดหรือความรับผิดอยางอ่ืน  
4.  สัญญาทางปกครอง 
5.  คดีที่กฎหมายบังคับใหฟองศาลเพ่ือบังคับบุคคลใหกระทํา 
6.  คดีอื่นที่กฎหมายกําหนด 
 

การออกกฎ คําส่ัง หรือการกระทําฝายเดียวโดยไมชอบดวยกฎหมาย   
 การออกกฎระเบียบ ประกาศตางของมหาวิทยาลัยๆ  การประเมินเล่ือนข้ันเงินเดือนของ
บุคลากรมหาวิทยาลัย  โดยเฉพาะคําส่ังทางปกครอง    

กฎ ประกอบดวย พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศกระทรวง ขอบัญญัติทองถ่ิน ระเบียบ 
ขอบังคับ และบทบัญญัติอื่นที่มีผลบังคับเปนการทั่วไปโดยไมมุงหมายใชบังคับแกกรณีใดหรือบุคคลใด
เปนการเฉพาะ   

คําส่ังทางปกครอง  เปนการใชอํานาจตามกฎหมายของเจาหนาที่ที่มีผลเปนการสรางนิติ
สัมพันธขึ้นระหวางบุคคลในอันที่จะกอ เปล่ียนแปลง โอน สงวน ระงับ หรือมีผลกระทบตอสถานภาพ
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 คําส่ังที่มีตอขาราชการหรือเจาหนาที่ของรัฐ ไดแก 
1.  คําส่ังที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ลงโทษทางวินัย 
2.  คําส่ังที่เกี่ยวกับสวัสดิการตาง ๆ  เชน การอนุมัติเบิกคาเชาบาน การเดินทางไป

ราชการ 
3.  คําส่ังอ่ืนๆ   

  คําส่ังที่มีตอประชาชน (นักศึกษา) ไดแก 
1.  คําส่ังไมออกใบอนุญาต เพิกถอนหรือพักใชใบอนุญาต 
2.  คําส่ังเกี่ยวกับการจัดซ้ือจัดจางของทางราชการ  
3.  คําส่ังใหกระทําหรืองดเวนกระทํา เชน การฟองรองเรื่องการทุจริตในการสอบของนักศึกษา 
4.  คําวินิจฉัยอุทธรณคําส่ัง 

 

การละเลยตอหนาท่ีหรือปฏิบัติหนาท่ีลาชา  
 ตาม (ม. 9 วรรคหนึ่ง(2) ระบุวาการละเลยตอการปฏิบัติหนาที่เปนเรื่องเก่ียวกับคดีเรื่องเหตุ
เดือดรอนรําคาญ คดีละเลยไมบังคับตามกฎหมายควบคุมอาคาร และคดีละเลยไมพิจารณาคําขอให
ชดใชคาสินไหมทดแทนกรณีละเมิดตองฟองหนวยงาน 

 

คดีละเมิดในอํานาจศาลปกครอง ประกอบดวย 
1. การละเมิดตอการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ในหนาที่ เชน การทุจริตในหนาที่ของบุคลากร

ดวยความจงใจหรือประมาทเลินเลออยางรายแรงและตาม พ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ 
พ.ศ. 2539 ม.8 ระบุวา “ในกรณีที่หนวยงานของรัฐตองรับผิดใชคาสินไหมทดแทนแกผูเสียหายเพ่ือ
การละเมิดของเจาหนาที่  ใหหนวยงานของรัฐมีสิทธิเรียกใหเจาหนาที่ผูทําละเมิดชดใชคาสินไหม
ทดแทนดังกลาวแกหนวยงานของรัฐได ถาเจาหนาที่ไดกระทําการน้ันไปดวยความจงใจหรือประมาท
เลินเลออยางรายแรง โดยคํานึงถึงระดับความรายแรงแหงการกระทําและความเปนธรรมในแตละกรณี
เปนเกณฑ โดยมิตองใหใชเต็มจํานวนของความเสียหายก็ได  และถาการละเมิดเกิดจากความผิดหรือ
ความบกพรองของหนวยงานของรัฐหรือระบบการดําเนินงานสวนรวม ใหหักสวนแหงความรับผิด
ดังกลาวออกดวย”  

2. การปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ ใน 4 กรณี ไดแก 

- การใชอํานาจตามกฎหมาย  

- กฎ คําส่ังทางปกครองหรือคําส่ังอ่ืน  เชน การจัดซ้ือจัดจาง 

- ละเลยตอหนาที่ที่กฎหมายกําหนด ยกเวนการเกิดอุบัติเหตุทางรถยนตและผลจากการ
รักษาพยาบาลใหดําเนินการฟองศาลยุติธรรมเทาน้ัน 

- ปฏิบัติหนาที่ลาชาเกินสมควร เชน มหาวิทยาลัยประกาศหรือแจงผลประเมินผลการเรียน
การสอนที่ลาชาทําใหเกิดผลเสียหายตอผูเรียน  
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ท่ีประชุมเสนอความเห็นอยางกวางขวาง สามารถสรุปได ดังนี้ 
1. การที่สภามหาวิทยาลัยถอดถอนคณบดี (เกิดจากความไมโปรงใสทางดานการเงิน) 

เน่ืองจากไมมีระเบียบหรือกฎขอบังคับใดๆ ที่ระบุไวสภามหาวิทยาลัยจึงมอบใหฝายบริหารต้ัง
คณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือดําเนินการทางวินัย อันดับแรกตองพิจารณาอํานาจตามที่กฎหมาย 
ขอบังคับตางๆ ไดใหอํานาจสภามหาวิทยาลัยในการดําเนินการภายในมหาวิทยาลัย ลําดับตอมาตอง
พิจารณาวาเรื่องที่ถูกกลาวหาน้ันเปนไปตามกฎเกณฑที่จะถอดถอนไดหรือไม  

 หลักการถอดถอนเปนไปตามขอบังคับ หากไมมีตองพิจารณาตามหลักกฎหมาย อาจ
เกี่ยวกับคําส่ังทางปกครอง จึงตองพิจารณา พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการปกครอง พ.ศ. 2539 เชน  

- ในกรณีการพิจารณาคดีของอาจารยผู ถูกกลาวหาการทําผิดวินัยไมรายแรง ซึ่ง
ผูบังคับบัญชาไดออกคําส่ังตัดเงินเดือนอาจารยผูน้ัน หลังจากน้ันอาจารย(ผูถูกกลาวหา)ไดฟองศาล
ปกครองใหเพิกถอนคําส่ัง โดยระบุวาอธิการไมไดมีการสอบสวนผูถูกกลาวหาซ่ึงไดดําเนินการเพียง
แตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบขอเท็จจริงแลวออกคําส่ังดังกลาว เม่ือไดพิจารณาตามกฎหมายแลวสรุป
ไดวาการที่ผูใตบังคับบัญชาทําผิดวินัยไมรายแรงใหดําเนินการตามที่ผูบังคับบัญชาเห็นสมควร  แต
สุดทายศาลปกครองสูงสุดไดวินิจฉัยวาถึงแมกฎหมายจะใหสิทธิผูบังคับบัญชาดําเนินการตามที่
เห็นสมควรแตเน่ืองจากคําส่ังน้ันเปนคําส่ังทางปกครอง นอกจากจะพิจารณาตาม พ.ร.บ.ระเบียบ
ขาราชการพลเรือนซ่ึงเปนกฎหมายเฉพาะแลว  ตองพิจารณา พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการปกครอง พ.ศ. 
2539 รวมดวยในประเด็นการออกคําส่ังที่อาจเปนโทษกับผูใดน้ัน จะตองเปดโอกาสใหผูถูกรองไดทราบ
ขอกลาวหาขอเท็จจริงอยางเพียงพอและไดมีโอกาสชี้แจงและแสดงพยาน ตามรายละเอียดในมาตรา 30 

- การที่มหาวิทยาลัยมีประกาศการประกวดราคา และไดมีผูยื่นเสนอราคาเขามาแลว 
ตอมามหาวิทยาลัยไดสืบทราบวาบริษัทที่เสนอราคาเขามามีผลประโยชนรวมกัน ดังน้ันมหาวิทยาลัยจึง
ไดพิจารณาความเหมาะสมและเสนอขอมูลตอผูบังคับบัญชาสูงสุดเพ่ือดําเนินการส่ังยกเลิกการประกวด
ราคาน้ัน  หลังจากน้ันมหาวิทยาลัยถูกฟองรองจากผูชนะการประกวดราคา โดยศาลปกครองไดวินิจฉัย
และใหการยกเลิกการประกวดราคาของมหาวิทยาลัยซ่ึงเปนคําส่ังปกครองตาม พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการ
ปกครอง พ.ศ. 2539 ที่กลาวาเปนคําส่ังที่กระทบสิทธิผูเสนอราคา ตองเปดโอกาสใหผูเสียประโยชนได
รับทราบขอกลาวหาและใหโอกาสในการช้ีแจงและแสดงพยานหลักฐาน  ดังน้ันในทางปฏิบัติ
มหาวิทยาลัยตองดําเนินการสอบสวนกอนเปนอันดับแรก ดังน้ันคําส่ังยกเลิกการประกวดราคาดังกลาว
จึงไมชอบดวยกฎหมาย 

2. คําส่ังลงโทษที่ออกโดยมหาวิทยาลัยตองเปนไปตามกฎหมาย และถือเปนคําส่ังทาง
ปกครองดวยเชนกัน  หากคําส่ังน้ันกอใหเกิดความเสียหายหรือเดือนรอนตอผูใดผูน้ันสามารถฟองรอง
ตอศาลปกครองได  โดยพิจารณาฟองรองผูที่เกี่ยวของกับคําส่ังน้ันอันดับแรกคือผูออกคําส่ัง(อธิการบดี) 
แตไมสามารถฟองคณะกรรมการสอบสวนได เน่ืองจากกรรมการเปนเพียงผูเสนอขอมูลและแนวคิด
เบ้ืองตนตออธิการในการพิจารณาดําเนินการ เวนแตคณะกรรมการสอบสวนน้ันไดดําเนินการลาชา 

3. ในการเดินทางไปราชการน้ันบุคลากรของหนวยงานราชการสามารถเบิกคาที่พักตามทีจ่าย
จริงตามระเบียบของกระทรวงการคลัง แตมหาวิทยาลัยปรับระเบียบการเบิกคาใชจายใหต่ํากวากําหนด
คือสามารถเหมาจายไดครึ่งหน่ึงของระเบียบหรือใหเบิกตามที่จายจริงเทาน้ัน  โดยหลักการแลว
ผูเสียหายมีสิทธิฟองรองมหาวิทยาลัยได เน่ืองเปนการออกกฎระเบียบที่จํากัดสิทธิทําใหผูเรียกรองไดรับ
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4. เม่ือสถาบันอุดมศึกษาไดกําหนดเกณฑการใหทุนการศึกษาตอกับอาจารยในมหาวิทยาลัย 
แตพบวาไมมีอาจารยที่มีคุณสมบัติตามเกณฑที่กําหนด ดังน้ันอธิการบดีจึงปรับลดคุณสมบัติตามเกณฑ
เพ่ือใหมีผูที่ไดรับคัดเลือกและไดออกคําส่ังใหอาจารยในมหาวิทยาลัยไปศึกษาตอตางประเทศ (เปน
คําส่ังทางปกครองเชนเดียวกัน) ตอมาอาจารยผูที่ไมไดรับการคัดเลือกไดฟองรองตอศาลใหเพิกถอน
คําส่ังทางปกครองน้ันเน่ืองจากคําส่ังน้ันทําใหตนเองเสียสิทธิในการรับคัดเลือกซึ่งถือวาผูเสียประโยชน
สามารถฟองรองตอศาลได ตอมาศาลพิพากษาใหคําส่ังน้ันมิชอบและเพิกถอนคําส่ัง แตทางหน่ึงจะเกิด
ปญหากระทบตอผูที่ไดสิทธิรับทุนศึกษาตอทั้งผูที่ไดสําเร็จการศึกษาแลวและผูที่อยูระหวางการศึกษา  

 ดังน้ันตองพิจารณา พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการปกครอง พ.ศ. 2539 เกี่ยวกับการเพิกถอน
คําส่ังทางปกครอง ซึ่งสรุปไดวาสามารถเพิกถอนคําส่ังได และการเรียกคืนเงินน้ันขึ้นอยูกับวาผูที่ไดรับ
ทุนไปแลวหรือยัง ไดใชไปอยางสุจริตหรือไม โดยจะเรียกเงินคืนเทาที่เหลืออยู และหากเปนผูที่สําเร็จ
การศึกษาแลวไมสามารถเรียกเงินคืนไดเน่ืองจากไมมีเงินในจํานวนที่เหลืออยู แตสําหรับผูที่ยังไมสําเร็จ
การศึกษาเปนหนาที่ของมหาวิทยาลัยที่ตองเสาะหาแหลงทุนอ่ืนๆ เพ่ือใหสามารถศึกษาตอไดจนสําเร็จ
การศึกษา   

 อาจกลาวไดวาหากมหาวิทยาลัยตองพิจารณาคําส่ังตางๆ กฎหมายที่ใชมากที่สุด คือ 
พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ และ พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการปกครอง หากมีการฟองรอง
มหาวิทยาลัยใหรับผิด โดยความผิดน้ันเกิดจากการกระทําของเจาหนาที่คนใดคนหน่ึง มหาวิทยาลัยตอง
รับผิดตามคําวินิจฉัยกอนเปนอันดับแรก และสามารถเอาผิดจากเจาหนาที่ตามการรับผิดทางละเมิด
หรือการละเลยตอหนาที่หรือปฏิบัติหนาที่ลาชาตอไปไดหากเจาหนาที่กระทําดวยความจงใจอยาง
รายแรง 

5. คณะวิทยาศาสตรของมหาวิทยาลัยแหงหน่ึง ไดทําการจัดซ้ือวัสดุสารเคมีโดยแตงตั้ง
อาจารยใหมเปนผูตรวจรับวัสดุ แตพบวามีการทุจริตของเจาหนาที่ที่เกี่ยวของในการจัดซื้อวัสดุน้ัน 
ภายหลังการลงนามตรวจรับฯ แลวพบวาสินคาที่จัดสงไมครบตามใบสงของและในเสร็จรับเงิน ดังน้ัน
มหาวิทยาลัยจึงลงโทษทางวินัยอาจารยที่มีรายชื่อเปนกรรมการตรวจรับฯ ดังกลาว โดยการบันทึกลง
ประวัติบุคลากร  หากพิจารณาแลวสามารถกลาวไดวากรรมการตรวจรับมีความผิดเน่ืองจากจงใจหรือ
ประมาทเลินเลออยางรายแรงอยางแนนอน (หนาที่ของกรรมการตรวจรับฯ ตองทําการตรวจให
ครบถวนถูกตอง) และอาจารยที่เปนกรรมการตรวจรับฯ แตละคนจะมีสวนในความรับผิดชอบแตกตาง
กัน  โดยพิจารณาแบงสวนความรับผิดมากนอย ตาม พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ 
มาตรา 8 วรรค 4  และตองรับความผิดทางวินัยดวยอีกทางหน่ึง  

 เม่ือมหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนแลวพบวา หัวหนาผูควบคุมหองทดลองมี
ความผิดและไดหลบหนี ดังน้ันการรับผิดตองพิจารณาบุคคลที่อางถึงตามขั้นตอนที่มีสวนเกี่ยวของและมี
สวนละเมิด  โดยบุคคลน้ันจะไดรับก็ตอเม่ือไดกระทําความผิดอยางจงใจหรือละเลยการปฏิบัติหนาที่  
ซึ่งในปจจุบันแนวของกระทรวงการคลังและศาลปกครองสูงสุดไดจําแนกการรับผิดของบุคคลเปน 2 
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6. ระเบียบการทําบัตรนักศึกษาของนักศึกษาใหมของมหาวิทยาลัย (ใชเปนบัตรนักศึกษา 
บัตรหองสมุด บัตรหอพัก ฯลฯ)  ซึ่งมอบใหธนาคารเปนผูดําเนินการ และธนาคารเก็บคาใชจายการใช
บัตรแรกเขา จํานวน 350 บาทตอคน (คาธรรมเนียมรายป 150 บาท และคาบัตร 200 บาท) โดยที่
ทั้งมหาวิทยาลัยและธนาคารดังกลาวไมไดแจงใหนักศึกษาทราบรายละเอียดของคาธรรมเนียมรายปใน
ปตอไปในระยะเวลาการใชบัตรศึกษาในมหาวิทยาลัย   

 การพิจารณาวาเปนการกระทําละเมิดหรือไมน้ัน ตองพิจารณาตามประมวลแพง มาตรา 
420 ที่ระบุการกระทําที่เขาขายการละเมิดมีหลักการ 3 ขอ คือ 1) การกระทําที่ผิดกฎหมาย 2) จงใจ
ประมาทเลินเลอ 3) ทําใหเกิดความเสียหาย ตามลําดับ  และสําคัญที่สุดคือการกระทําน้ันมหาวิทยาลัย
มีสิทธิดําเนินการตามกฎหมายหรือไมดวย  แตหากเปนการบังคับใหนักศึกษาทําโดยไมมีอํานาจตาม
กฎหมายจะเกิดบัญหาเชนเดียวกับมหาวิทยาลัยตัวอยางที่แพคดีในการบังคับทําประกันอุบัติเหตุรวมกับ
คาธรรมเนียมการศึกษา 

 การตกลงทําบัตรนักศึกษาโดยทําความตกลงกับธนาคาร (โดยไมแจงใหนักศึกษาทราบ
ขอตกลงการชําระคาธรรมเนียมใหกับธนาคาร) มหาวิทยาลัยมีความผิดเน่ืองจากการผลกภาระความ
รับผิดชอบใหนักศึกษา จะถือเปนการเอื้อประโยชนกับธนาคารตอเม่ือหากพิจารณาการเสียประโยชน
ของนักศึกษาและนักศึกษาสามารถรองเรียนได  ดังน้ันส่ิงสําคัญที่สุดคือมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะ
มหาวิทยาลัยของรัฐตองแจงนักศึกษาใหทราบเงื่อนไขการบัตรประจําตัวนักศึกษาใหชัดเจนพรอม
ตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานของบัตรที่ออกโดยธนาคาร และมหาวิทยาลัยควรทบทวนใหการ
บริหารงานของมหาวิทยาลัยเปนไปตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือไมเปนการสรางภาระใหกับนักศึกษาโดย
ไมจําเปน 

 
☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 
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กรณีศึกษา  
 

นายพงศเทพ เทพกาญจนา (นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรม
ราชูปถัมภ) และ ดร.กมลินทร พินิจภูวดล (รักษาการรองผูอํานวยการสถาบันคลังสมองของชาติ) เปน
วิทยากรในการอภิปรายประเด็นการวิเคราะหกรณีศึกษา (มหาวิทยาลัยรัตนบุรี มหาวิทยาลัยศิลาบุรี
และมหาวิทยาลัยวิริยบัณฑิตย) ตอผูเขารวมหลักสูตรธรรมาภิบาลเพ่ือการพัฒนาอุดมศึกษา รุน 4 มี
รายละเอียดดังน้ี 

 

 
 

 มหาวิทยาลัยรัตนบุรีเปนมหาวิทยาลัยของรัฐ มีอายุมากกวา 40 ป  โดยในป พ.ศ. 2551 
มหาวิทยาลัยรัตนบุรีไดรับเรื่องรองเรียนเรื่องการลอกผลงานวิชาการ ประเด็นปญหาดังน้ี 

1. นายลํ้าเลิศ เลิศรัศมี (ปจจุบัน ดํารงตําแหนงผูบริหารระดับสูงขององคกรมหาชนแหงหน่ึง)  
สําเร็จการศึกษาเมื่อปการศึกษา 2550 ปริญญาดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ ถูกรองเรียนวาลอกเลียนผลงานทางวิชาการ เพ่ือนําไปเปน
สวนหน่ึงของวิทยานิพนธ (โดยไมมีการอางอิงแหลงที่มา)  

 การดําเนินการของมหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยรัตนบุรี ไดมอบหมายใหคณะบริหารธุรกิจ  
และบัณฑิตวิทยาลัยรวมกันพิจารณาขอเท็จจริง  

2. ผูรองเรียนไดมีหนังสือรองเรียนเพ่ิมเติมไปที่กระทรวงศึกษาธิการเพ่ือขอใหมหาวิทยาลัยเพิก
ถอนการอนุมัติปริญญาดุษฎีบัณฑิตของนายลํ้าเลิศ เลิศรัศมี เน่ืองจากคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ 
รวมทั้งมหาวิทยาลัยไดดําเนินการเพ่ืออนุมัติปริญญาดุษฎีบัณฑิตใหกับนายลํ้าเลิศ เลิศรัศมี  (ทั้งที่ผู
รองเรียนไดมีหนังสือถึงมหาวิทยาลัยเพ่ือโตแยงสิทธ์ิในผลงานทางวิชาการไวกอนแลว และเรื่องอยู
ระหวางการสอบสวนหาขอเท็จจริง)  

3. มหาวิทยาลัยจึงไดมีคําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนหาขอเท็จจริง (อีกครั้ง)  โดยมี
ประเด็นที่ตองพิจารณา 2 เรื่อง คือ 1)การคัดลอกผลงานวิชาการ 2)การเพิกถอนปริญญาดุษฎีบัณฑิต 
 ผลการสอบสวน : วิทยานิพนธของผูถูกรองเรียนไดมีการคัดลอกงานวิชาการจากเอกสาร
จํานวน 4 ฉบับ ซึ่งเปนงานเขียนของกลุมบุคคลในปริมาณงานที่มาก การกระทําดังกลาวอาจเขาขาย
เปนการลอกเลียนวรรณกรรมโดยมิชอบ (Plagiarism) 
         ผูถูกรองเรียน (นายลํ้าเลิศ เลิศรัศมี) ทําหนังสือชี้แจงตอส่ือมวลชน กรณีมหาวิทยาลัยรัต
นบุรี เปดเผยผลการสอบสวนเบ้ืองตนดังกลาววา “เปนการดําเนินการที่ขาดความเปนธรรม และขัดตอ
หลักนิติธรรม” มีรายละเอียดดังน้ี  

1. ผูรองเรียนเขาศึกษาตอระดับปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัยรัตนบุรี เสนอหัวขอดุษฎีนิพนธ
ในลักษณะเดียวกับของตนซ่ึงไมผานการอนุมัติ ทําใหมีสาเหตุโกรธเคืองเปนการสวนตัว 

2. ผูรองเรียนดําเนินการรองเรียนไปยังหนวยราชการหลายแหง รวมทั้งจงใจใหขาว
หนังสือพิมพหลายฉบับ เพ่ือใหนายลํ้าเลิศไดรับความเสียหาย 

กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยรัตนบรุี
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3. นายลํ้าเลิศไดรับความเสียหาย  และไดฟองรองตอศาล ซึ่งขณะน้ีคดีอยูระหวางการ
พิจารณา 

4. ผลงานทางวิชาการที่เปนประเด็นถกเถียงกันน้ัน เปนผลงานที่เกิดจากความคิดริเริ่ม
ของนายลํ้าเลิศ (โดยองคกรมหาชนแหงหน่ึงใหทุนสนับสนุนลิขสิทธ์ิของผลงานดังกลาวจึงเปนของ
องคกรมหาชนนั้น และไดดําเนินการจดทะเบียนลิขสิทธ์ิไวเปนที่เรียบรอยแลว)  

5. การรองเรียนเปนเรื่องที่เกิดขึ้นกอนที่ตนจะสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก คณบดี
คณะบริหารธุรกิจไดมีบันทึกขอใหคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธของตน นําประเด็นแหงการรองเรียน
ที่เก่ียวของมาประกอบการพิจารณาในการสอบวิทยานิพนธ  คณะกรรมการสอบดุษฏีนิพนธและได
ตรวจสอบอยางละเอียดแลวจึงไดอนุมัติใหตนสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก โดยตลอดชวงเวลาที่
ยังไมสําเร็จการศึกษาน้ัน ไมมีการช้ีมูลการคัดลอกผลงานใดๆ จนกระทั่งไดรับการอนุมัติและไดรับ
พระราชทานปริญญาบัตร (ควรเปนหนาที่ของมหาวิทยาลัยรัตนบุรี ที่จะตองไปสอบถามรายละเอียดตอ
คณะกรรมการสอบดุษฎีนิพนธทั้ง 6 ทาน)  

6. การต้ังคณะกรรมการเพ่ือมาตรวจสอบความถูกตองของดุษฎีนิพนธหลังจากมีการ
อนุมัติปริญญาบัตรจากสภามหาวิทยาลัยแลว เปนการทําลายความเชื่อม่ันและหลักประกันของผูสําเร็จ
การศึกษาตอระบบการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยและความศักดิ์สิทธ์ิของปริญญาบัตร 

7.  การตรวจสอบขอเท็จจริง ขัดตอหลักธรรมาภิบาล เพราะเปนการดําเนินกระบวนการ
พิจารณาซํ้า (ne bis in idem - "not twice for the same")  

8. ผลสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวนฯ สรุปไดวา ยังไมสามารถพิสูจนไดอยางชัดเจนวา
เอกสารวิชาการท่ีผูรองเรียนกลาวอางวาเปนของตนน้ัน เปนผลงานของผูรองเรียน หรือเปนผลงานของผู
ถูกรอง  

9. ผลการสอบสวนดังกลาวเปนที่ประจักษวา กรณีเอกสารวิชาการที่เปนประเด็นถกเถียง
กันน้ัน ยังไมมีขอสรุปวา ผูใดเปนเจาของ สวนกรณีเรื่อง "อาจเขาขายการลอกวรรณกรรมของตนเอง"
ตนไดแจงกรรมการสอบดุษฎีนิพนธดังกลาว ไดนํามาจากรายงานการศึกษา ซึ่งถึงแมวาจะมีผูแตงรวม
หลายคน แตตนเปนผูแตงหลัก และนําเฉพาะสวนที่ตนไดเปนผูดําเนินการมาใชประกอบเน้ือหาดุษฎี
นิพนธ 

10. กรณีดังกลาวจะเปน"self-plagiarism" หรือ  "plagiarism" หรือไมคณะกรรมการ
สอบสวนฯ ไมสมควรอยางยิ่งที่จะไปกาวลวงดุลพินิจของคณะกรรมการสอบดุษฎีนิพนธซึ่งเปนผูไดรับ
การแตงตั้งจากมหาวิทยาลัยใหมีอํานาจเต็มในการตรวจสอบเน้ือหาและการอนุมัติดุษฎีนิพนธ  

11. คณะกรรมการสอบสวนฯ ไดนําเอกสารที่ไดมาโดยมิชอบดวยกฎหมาย (เอกสารปกปด
ของผูใหทุนสนับสนุน) มาใชพิจารณา และเอกสารดังกลาวเปนความคิดริเริ่มของตนเอง และไดวางแผน
ออกแบบการทดลอง รวมทั้งไดขออนุญาตเปนทางการตอผูใหทุนสนับสนุน เพ่ือนําขอมูลที่เปนตนฉบับ
มาประกอบการเขียนวิทยานิพนธ 

 

 
 

 
 

สภาฯ มีอํานาจเพิกถอนปริญญาดุษฎีบัณฑิตของนายลํ้าเลิศ เลิศรัศมี หรือไม 

ิทยาลัยรัตนบุรี ควรดําเนินการเร่ืองน้ีอยางไร สภามหาว
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 การขออนุมัติปริญญาดําเนินการโดยคณะบริหารธุรกิจ การทบทวนเกี่ยวกับความเหมาะสมใน
การขออนุมัติปริญญาใหกับนายลํ้าเลิศน้ัน สภามหาวิทยาลัยควรสงเรื่องใหมหาวิทยาลัยและคณะวิชา
เปนผูทบทวน และนําผลการสอบสวนขอเท็จจริงเสนอตอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา เพ่ือใหสภา
มหาวิทยาลัยสามารถนําขอเท็จจริงประกอบการวินิจฉัยได  
 ในกรณีที่คณะยังยืนยันการอนุมัติปริญญา ควรมีเหตุผลที่ชัดเจนเพื่อประกอบการพิจารณาของ
สภาฯ  หรือสภามหาวิทยาลัยยังมีขอสงสัยก็สามารถตั้งกรรมการหาขอเท็จจริงเพ่ิมเติมไดตามอํานาจขอ 
(19)  
 หรือกรณีที่มีความคิดเห็นวา นายลํ้าเลิศ เลิศรัศมี สมควรถูกเพิกถอนปริญญาน้ัน สภา
มหาวิทยาลัยจําเปนตองใชดุลยพินิจในอํานาจของสภามหาวิทยาลัยเสียกอน และอาจจําปนตองหารือ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาวามีอํานาจเพิกถอนการอนุมัติใหปริญญาบัตรหรือไม 
 

         

 สภามหาวิทยาลัยจําเปนตองมีนโยบายใหกับมหาวิทยาลัย ใหความสําคัญเก่ียวกับปญหาการ
ลอกเลียนผลงานทางวิชาการ การขโมยความคิด หรือ การโจรกรรมทางวรรณกรรม (Plagiarism) ทั้ง
กรณีการเสนอขอผลงานทางวิชาการ การทําวิทยานิพนธ และการดําเนินการวิจัย (เสนอหัวขอ และการ
ขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย) โดยมหาวิทยาลัย จําเปนตองศึกษากฎระเบียบและแนวทางการปฏิบัติ ของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และคณะอนุกรรมการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมทาง
วิชาการในระบบอุดมศึกษา  
           นโยบายดังกลาว อาจปฏิบัติไดโดย มหาวิทยาลัยใหอํานาจคณะกรรมการวิชาการ ในการ
พิจารณาผลงานทางวิชาการ และเนนยําความมีจริยธรรมของคณาจารย นักวิจัย และนักศึกษา ให
ประพฤติตนเปนนักวิชาการท่ีดี และใชบทบาทของคณะกรรมการวิชาในการพิจารณากล่ันกรองผลงาน
อยางเขมขน และเสนอบทลงโทษท่ีชัดเจนในกรณี คณาจารย นักวิจัย และนักศึกษาประพฤติตน และ
กระทําการผิดจรรยาบรรณ  
 

 
 

         การพนจากตําแหนงของนายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัย มีกําหนดไวใน 
พรบ. ของมหาวิทยาลัย ดังน้ี นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ นายกสภามหาวิทยาลัยและ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยตาม (5) และ (6) พนจากตําแหนงเม่ือ  
 (1) ตาย  
 (2) ลาออก  

สมมติว า  นายลํ้าเ ลิศ  เ ลิศรัศมี  ได รับการอนุ มัติป ริญญาดุษฎีบัณฑิตจาก
สถาบันอุดมศึกษาอื่น   ปจจุบัน นายลํ้าเลิศ เลิศรัศมี ดํารงตําแหนงกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยรัตนบุรี  สภามหาวิทยาลัยรัตนบุรีควร
ดําเนินการพิจารณาถอดถอนการดํารงตําแหนงกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ

้

สภามหาวิทยาลัยควรมีนโยบายหรือแนวทางอยางไรบาง เกี่ยวกับปญหาการลอก
เลียนผลงานทางวิชาการ  การขโมยความคิด หรือการโจรกรรมทางวรรณกรรม
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 (3) สภามหาวิทยาลัยมีมติใหถอดถอน  
 (4) ขาดคุณสมบัติของการเปนกรรมการสภามหาวิทยาลัยในประเภทน้ัน  
 (5) ถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก  
 (6) เปนบุคคลลมละลาย  
 (7) เปนคนไรความสามารถ หรือคนเสมือนไรความสามารถ  
     ในกรณีที่สภามหาวิทยาลัยมีความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาล จําเปนตองใหความสําคัญ
ตอ การสงเสริมคุณธรรม และจริยธรรมทางวิชาการ การดําเนินงานใหนายลํ้าเลิศ เลิศรัศมี ลาออก 
จากการเปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิ อาจเปนวิธีการที่ดีและเหมาะสมที่สุด  
 แตทั้งน้ีอาจขึ้นอยูกับดุลยพินิจของนายลํ้าเลิศ  เลิศรัศมี  ในการที่จะลาออกจากตําแหนง
กรรมการสภามหาวิทยาลัย  เน่ืองจากยังไมมีขอยุติในขอเท็จจริง ระหวางที่คดีของนายล้ําเลิศ อยู
ระหวางการพิจารณา  สภามหาวิทยาลัยจะมีมติถอดถอนใหพนจากการเปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
และ/หรือขาดคุณสมบัติ  จะยิ่งกอใหเกิดปญหาหลายประเด็น  สภามหาวิทยาลัยจะตองมีความ
รับผิดชอบในการปฏิบัติหนาที่กํากับ (Governing Board) และใหความเปนธรรม (Good Governance) 
ใหดีที่สุด  
 

ประเด็นเพ่ิมเติม  
   กรณีการรองเรียนเพ่ือใหมหาวิทยาลัย โดยคณะวิชาและบัณฑิตวิทยาลัย ระงับการอนุมัติ
ปริญญาตอ นายลํ้าเลิศ เลิศรัศมี และการตรวจสอบยังไมเสร็จส้ิน หรือการสอบสวนหาขอเท็จจริงลาชา 
และความปรากฏในภายหลังวา มูลการรองเรียนไมชัดเจน สภามหาวิทยาลัยไมไดอนุมัติปริญญาแก
นายลํ้าเลิศในเวลาที่เหมาะสม จะเปนสาเหตุใหสภามหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยถูกฟองเอาผิดใน
กรณี ละเลย หรือกระทําการอนุมัติปริญญาชา ทําใหเกิดความเสียหายตอนายลํ้าเลิศหรือไม  
 
จากการกลาวอางของผูรองเรียน 
 อางวาคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ รวมทั้งมหาวิทยาลัยไดดําเนินการเพ่ืออนุมัติปริญญา
ดุษฎีบัณฑิตใหกับนายลํ้าเลิศ เลิศรัศมี   ทั้งที่ผูรองเรียนไดมีหนังสือถึงมหาวิทยาลัยเพ่ือโตแยงสิทธ์ิใน
ผลงานทางวิชาการไวกอนแลว และเรื่องอยูระหวางการสอบสวนหาขอเท็จจริง  
 

 

วิทยากรไดเสนอแนวคิดในการนําไปสูการพิจารณากรณีศึกษา คืออันดับแรกตอง
พิจารณาเริ่มตนจากกรณีที่มีการรองเรียนไปที่คณะบริหารธุรกิจและมหาวิทยาลัยแลวในครั้ง
แรกนั้น  ทางมหาวิทยาลัยไดดําเนินการใดหรือไม สภามหาวิทยาลัยไดรับทราบและ
ดําเนินการใดๆ หรือไม หรือสภามหาวิทยาลัยไดรับทราบขอมูลดังกลาวกอนที่จะไดมีการ
อนุมัติปริญญาหรือไม 

ทั้งน้ีกลุมผูเสนอกรณีศึกษามหาวิทยาลัยรัตนบุรี ขอความเห็นจากผูเขารวมประชุม ดังน้ี 
1.1 หากมีการลอกเลียนผลงานวิชาการ มหาวิทยาลัยสามารถดําเนินการกําหนด

ระเบียบขอบังคับที่เกี่ยวของไดหรือไม 
1.2 หากตรวจสอบแลวพบวาเปนการลอกเลียนผลงานจริง จะมีความผิดทางอาญา
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1.3 การที่มหาวิทยาลัยมีการดําเนินการใหกรรมการผูทรงคุณวุฒิลาออก  
ผูทรงคุณวุฒิสามารถจะฟองรองมหาวิทยาลัยที่ดําเนินการใหออกไดหรือไม 
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ท่ีประชุมไดพิจารณาและใหขอเสนอแนะอยางกวางขวาง สามารถสรุปได ดังนี้ 
1. หากสภามหาวิทยาลัยรับทราบเรื่องการรองเรียนเกี่ยวกับการคัดลอกผลงานแลว 

ควรต้ังคณะกรรมการสืบขอเท็จจริง และคณะกรรมการสอบสวน เพ่ือใหสภาไดดําเนินการ
ระงับหรือถอดถอนการอนุมัติปริญญาบัตรน้ันๆ หากผูถูกรองเรียนมีความผิดจริง 

2. หากมหาวิทยาลัยไดรับทราบเรื่องการรองเรียนกอนที่จะมีการสอบวิทยานิพนธของ
น า ย 
ลํ้าเลิศน้ัน คณะบริหารธุรกิจจะตองมีการดําเนินการสอบขอเท็จจริงใหแลวเสร็จกอนการสอบ
วิทยานิพนธ (หรืออาจชะลอการสอบสอบวิทยานิพนธจนกวากระบวนการสอบขอเท็จจริงจะ
แลวเสร็จ) เน่ืองจากการอนุมัติปริญญาบัตรใหกับนักศึกษาน้ันสภามหาวิทยาลัยจะทําหนาที่
อนุมัติจากขอมูลที่ไดรับจากฝายบริหารและคณะกรรมการชุดที่เกี่ยวกับการพิจารณารายช่ือ
ผูสําเร็จการศึกษา 

3. คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธควรดําเนินการเพ่ิมเติมในการตรวจสอบตามขอ
รองเรียน โดยการตรวจสอบขอความหรือขอมูลทางวิชาการจากเอกสารที่ถูกรองเรียนน้ัน  ซึ่ง
บางครั้งการคัดลอกผลงานของนักศึกษาน้ันจะคัดลอกบทความที่ตนเองไดดําเนินการแลวเสร็จ
มากอน หรือกรณีนักศึกษาที่ เขาศึกษาในสถาบันหลายๆ แหงพรอมกัน อาจนําขอมูล
วิทยานิพนธของตนเองจากแหงหน่ึงมาอางอิงอีกแหงหน่ึงภายหลัง  ซึ่งประเด็นการคัดลอก
ผลงานวิชาการของบุคคลอ่ืนกับของตนเอง (Self Plagiarism) มีความแตกตางกัน  โดยที่
ประชุมแสดงความเห็นตอเน่ืองดังน้ี 

- คณะกรรมการสอบและที่ปรึกษาวิทยานิพนธตองตรวจสอบผลงานวิจัยโดย
ละเอียด โดยเฉพาะการอางอิงตองอางตามบทความที่ระบุในวิทยานิพนธ  หรือในสวนที่อางอิง
ถึงวรรณกรรม บทความและงานวิจัยที่เกี่ยวของ  

- การรายงานของคณะกรรมการสอบสวนขอเท็จจริงน้ันกลาววามีการคัดลอก
ขอความเปนจํานวนมาก  และหากงานทั้งหมดที่คัดลอกมามีการจดลิขสิทธ์ิอยางชัดเจน ดังน้ัน
ไมวาจะเปนการลอกเลียนแบบทั้งของตนเองและผูอื่นจึงไมถูกตอง 

- กรณีที่เกิดขึ้นจริงในมหาวิทยาลัยแหงหน่ึง เมื่อมหาวิทยาลัยสอบสวนแลวมีมติด
ถอดถอนตําแหนงรองศาสตราจารยของอาจารยผูถูกรองเรียนเรื่องการคัดลอกผลงานวิชาการ
ซึ่งไดนําบทความของตนเองที่ไดจัดทําไวในอดีตมาคัดลอกในผลงานวิชาการของตนเองเพ่ือ
เสนอขอตําแหนงดังกลาวน้ัน  แสดงใหเห็นถึงการใหความสําคัญของผลงานวิชาการแตละครั้ง
ไมวาจะเปนวิทยานิพนธหรือผลงานวิชาการทุกระดับที่ตองเปนส่ิงคนพบใหมและ
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- มีความเห็นวาการสงบทความหรืองานวิจัยใหกับวารสารหลายแหงพรอมกัน  
เพ่ือตีพิมพน้ัน ถือเปนสิทธ์ิและเปนการปองกันการปฏิเสธหรือความลาชาของการตอบรับการ 
ลงตีพิมพในวารสารตางๆ จะไมถือเปนความผิดหากเจาของผลงานมีจรรยาบรรณในการ
กระทํา เน่ืองจากกอนการตีพิมพแตละคร้ังจะมีการลงนามรับรองของเจาของผลงาน แตทั้งน้ี
เจาของผลงานไมควรลังเลตอบรับการลงตีพิมพซอนซอนกับวารสารอ่ืนภายหลังที่ตอบรับมา
ลาชา 

4. กรณีอาจารยซึ่งหากบุคคลผูน้ันไมมีคุณธรรมนําผลงานวิชาการชิ้นเดียวกัน  มาเสนอ
เพ่ือขอรับทั้งตําแหนงทางวิชาการและเสนอเปนวิทยานิพนธและไดรับการอนุมัติปริญญาจาก
ผลงานน้ันจากมหาวิทยาลัยน้ันจะเปนความผิดฐาน Self Plagiarism โดยตรง  ซึ่งหากเปนกรณี
ที่ศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาประเทศหรือหากบุคคลผูน้ันไดรับตําแหนงทางวิชาการกอนที่จะ
สําเร็จการศึกษาจะสามารถตรวจสอบความผิดในการคัดลอกไดยาก (เง่ือนไขการเสนอผลงาน
เพ่ือขอรับตําแหนงทางวิชาการตองไมเปนผลงานที่ไดรับจากการศึกษาวิจัยในระดับตางๆ ของ
บุคคลผูน้ัน) แตหากเปนการใชผลงานซ่ึงเปนวิทยานิพนธที่ไดรับปริญญาในระดับตางๆ มา
ขอรับตําแหนงทางวิชาการ เม่ือมีการตรวจสอบแลวจะไดรับความผิดทางวินัย 

5. จากการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยไมพบขอมูลผลสรุปการพิจารณาของคณะ
บริหารธุรกิจและบัณฑิตวิทยาลัย ดังน้ันจึงมีตั้งคณะกรรมการรอบที่สองและผลการพิจารณาได
ระบุวา “เปนการคัดลอกวิทยานิพนธจํานวน 4 ฉบับซ่ึงเปนผลงานของบุคคลอ่ืนในปริมาณงาน
ที่มากในลักษณะการตัดปะ” เสนอตอสภามหาวิทยาลัยใหรับทราบ  ดังน้ันสภาจึงควรนําผล
การพิจารณาของคณะกรรมการชุดดังกลาวมาประกอบการพิจารณาและต้ังเปนขอสังเกตุกอน
การพิจารณาอนุมัติปริญญาบัตรของนายลํ้าเลิศ  ซึ่งในปจจุบันสภามหาวิทยาลัยในประเทศไทย
สวนใหญไมมีโอกาสไดรับขอมูลการรองเรียนตางๆ ที่เก่ียวของกับเรื่องที่ตองพิจารณาตาม
อํานาจหนาที่ของสภามหาวิทยาลัยซึ่งอาจเน่ืองมากจากการสงเรื่องรองเรียนสวนใหญจะสงตรง
มายังฝายบริหาร และฝายบริหารอาจดําเนินการโดยไมเสนอใหสภามหาวิทยาลัยไดรับทราบ
เพ่ือใชเปนขอมูลในการตัดสินใจเรื่องที่เกี่ยวของเชื่อมโยงกัน 

6. วิทยากรไดใหขอคิดเห็นวา หากพิจารณาตามหลักการและหลักกฎหมายที่เก่ียวของ
แลว มีขอสังเกตดังน้ี 

- ปรัชญาของมหาวิทยาลัยที่ไดเนนความสําคัญของ “ความมีคุณธรรมจริยธรรม
ของบัณฑิต” แตพบวาในทางปฏิบัติไมปรากฏระเบียบและขอบังคับเก่ียวกับบุคลากรและ
ผูเรียน โดยเฉพาะไมมีมาตรการที่เกี่ยวของกับการคัดลอกผลงานทางวิชาการ 

- การรองเรียนของนายลํ้าเลิศ เกี่ยวกับกระบวนการสอบสวนวาไมไดดําเนินการ
ตามหลักนิติธรรมน้ัน  หากพิจารณาแลวจะเห็นวากรรมการสอบสวนไดดําเนินการตามหลัก
นิติธรรมอยางชัดเจน เชน มีการสอบสวนบุคคลที่เกี่ยวของทั้งผูรอง ผูถูกรอง คณะกรรมการ
สอบวิทยานิพนธและพยานที่เก่ียวของจากหนวยงานภายนอก  หรือหากจะพิจารณาถึงการให
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- การกลาวหาเรื่องการลอกเลียนผลงานทางวิชาการ จะไมเก่ียวกับการที่ผลงานน้ัน
มีลิขสิทธ์ิหรือไม  เน่ืองจากในผลงานเขียนบางฉบับอาจระบุถึงการอนุญาตใหคัดลอกหรือการ
เขียนซํ้าไดโดยตองอางอิงเจาของงาน  แตหากไมมีการอางอิงแลวจะจะสามารถเอาผิดฐาน
คัดลอกผลงานวิชาการโดยไมอางอิงแหลงที่มาได 

7. การดําเนินการของคณะกรรมการสอบสวนขอเท็จจริง ที่ไดเปดเผยขอเท็จจริง
เบ้ืองตนในขณะที่ยังไมมีขอสรุปตัดสิน น้ันแทจริงแลวการสอบขอเท็จจริงเรื่องใดๆ หาก
ดําเนินการไมแลวเสร็จ ไมควรเปดเผยขอมูลทั้งหมดควรพิจารณาผลไดผลเสียของผูรองและผู
ถูกรองจากขอมูลในอดีต รวมทั้งจรรยาบรรณของคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธในการ
ตรวจสอบความถูกตองและรายละเอียดในสวนที่ถูกตอง ซึ่งจะทําใหผูเสียประโยชน(ผูถูก
รองเรียน) ตองหาวิธีการเพ่ือปกปองตนเองไมใหถูกถอดถอนปริญญาบัตร เชน การชี้แจงตอ
ส่ือจนทําใหมหาวิทยาลัยเกิดความเสียหายได 

8. ตัวอยางอ่ืนๆ ที่เกิดขึ้นจริงและเปนประเด็นที่นาสนใจคือ การที่อาจารยนําผลงาน
ของนักศึกษาไปอางเปนผลงานของตนเองเพ่ือขอรับตําแหนงทางวิชาการ(ตําแหนง
ศาสตราจารย) โดยนักศึกษาเองระบุวาอาจารยที่ปรึกษามีสวนรวมในผลงานมากกวารอยละ 
50 เน่ืองจากเปนผูคิดคนหัวขอและและออกแบบการวิจัยซ่ึงตนเองทําหนาที่เพียงเก็บขอมูล
สนับสนุนงานวิจัยเทาน้ัน ดังน้ันสภามหาวิทยาลัยตองพิจารณาทบทวนการอนุมัติปริญญาบัตร
ของนักศึกษา และ กกอ. ตองพิจารณาอนุมัติตําแหนงทางวิชาการของอาจารยดวยอีกทางหน่ึง  
ซึ่งตามขอบังคับที่เกี่ยวของในการทําวิทยานิพนธแลวน้ันไดระบุวาอาจารยที่ปรึกษามีสัดสวน
ในผลงานรอยละ 75 และนักศึกษารอยละ 25 ทั้งน้ีสภามหาวิทยาลัยควรตองนําผลการ
พิจารณาของอนุกรรมการอนุมัติปริญญามาประกอบการตัดสินดวยอีกทางหน่ึง 

9. ปญหาในประเด็นอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธเปนเรื่องสําคัญมาก  โดยเฉพาะ
เกี่ยวของกับมาตรฐานการอุดมศึกษาในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ที่ตองกําหนด
ความเช่ียวชาญของอาจารยที่ปรึกษา ความรอบรู การมีคุณธรรมจริยธรรมตองานวิชาการ
มากกวาคุณวุฒิการศึกษาเพียง อยางเดียว  ซึ่งควรกําหนดใหเปนกระบวนการที่ตองไดรับการ
พิจารณาแกไปเปนอันดับตนๆ เน่ืองจากหากเปนกระบวนหน่ึงที่จะสามารถคัดกรองขอมูลเพ่ือ
สนับสนุนการดําเนินของสภามหาวิทยาลัยใหสภาสามารถปฏิบัติหนาที่อยางมีประสิทธิภาพ
และเปนที่ยอมรับของสาธารณชน 

10. สภามหาวิทยาลัยตองใหความสําคัญกับการตรวจสอบความถูกตองในการการอนุมัติ
ปริญญาโดยเฉพาะระดับปริญญาเอก หากดําเนินการในลักษณะการมอบอํานาจใหกับ
อธิการบดีน้ันจะไมเหมาะสม  ดังน้ันหนวยงานที่เก่ียวของ เชน สกอ. ควรพิจารณาออกขอ
กําหนดใหสภามหาวิทยาลัยจึงควรมีการแบงงานของกรรมการสภามหาวิทยาลัยใหมีสวนรวม
รวมคณะกรรมการชุดตางๆ ที่เกี่ยวของเพ่ือทําการตรวจสอบความถูกตองทั้งขั้นตอนและผล
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ขอเสนอแนะของกรณีศึกษา มหาวิทยาลัยรัตนบุรี

11. การปฏิบัติหนาที่ของกรรมการสภามหาวิทยาลัยตองอยูบนฐานของความเปนธรรม 
Good Governing Board โดยเฉพาะการปฏิบัติหนาที่ดวยความโปรงใส ทําหนาที่อยางมี
จรรยาบรรณ ไมมีพวกพอง  และถึงแมวาพระราชบัญญัติของมหาวิทยาลัยกําหนดใหกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยมีอํานาจในการอนุมัติปริญญาแตไมระบุอํานาจในการถอดถอน ในทาง
ปฏิบัติสภามหาวิทยาลัยสามารถเพิกถอนปริญญาบัตรได ถึงแมวาไมมีกําหนดใดๆ ระบุไว 

 

กรณีศึกษาน้ีนํามาจากเหตุการณที่เกิดข้ึนจริง  ซึ่งมหาวิทยาลัยไดหารือกับกฤษฎีกาแลว  
โดยกฤษฎีกาไดตีความวา “เม่ือมหาวิทยาลัยมีอํานาจในการอนุมัติปริญญาแลว ดังน้ัน
มหาวิทยาลัยจึงมีอํานาจในการถอดถอนปริญญาบัตรเชนกัน” และการคัดลอกผลงานในบางกรณี
จะเปนการทําผิดจริยธรรมแตไมไดเปนการทําผิดกฎหมาย เชน การละเมิดลิขสิทธ์ิ เปนตน 

 
 

 
 
การวิเคราะหมหาวิทยาลัยศิลาบุรี  

- มหาวิทยาลัยศิลาบุรีเปนมหาวิทยาลัยของรัฐ  มีวิสัยทัศน คือ “มหาวิทยาลัยศิลาบุรีเปน
สถาบันอุดมศึกษาชั้นนําเพ่ือพัฒนาทองถ่ินในตะวันออกเฉียงใต” 

- เปนมหาวิทยาลัยขนาดกลาง มีอาจารยจํานวน 350 คน โดย  อาจารยมีวุฒิปริญญาเอก
จํานวน 60 คน คิดเปนรอยละ 17 แตไมกลาวถึงจํานวนอาจารยที่ไดรับตําแหนงทางวิชาการระดับ
ตางๆ วามีจํานวนเทาใดและเปนไปตามสัดสวนตอจํานวนนักศึกษาหรือไม 

- มีงบประมาณรายจายปละ 700 ลานบาท  ซึ่งมาจากงบประมาณแผนดินเพียง 270 ลาน
บาท คิดเปนรอยละ 39  น่ันหมายความวา มหาวิทยาลัยจะตองหารายไดอีก 430 ลานบาท คิดเปน
รอยละ 61 เพ่ือใชในการดําเนินการ  นอกจากน้ันมหาวิทยาลัยยังควรจะตองจัดหางบประมาณเพ่ิมเติม
อีกหรือไมเพ่ือใชในการพัฒนาดานตางๆใหมหาวิทยาลัยมีความเปนเลิศตามพันธกิจและเพ่ือใหสามารถ
แขงขันได  

- ใหความสําคัญกับการพัฒนาทองถ่ิน ภูมิปญญาทองถ่ิน ชุมชน  องคกรปกครองสวนทองถ่ิน
การ 

 

วิเคราะหโครงการจัดต้ังวิทยาลัยสหวิทยาการเพ่ือการพัฒนา 
- ชื่อภาษาอังกฤษไมถูกตอง ควรจะเปลี่ยนเปน “Proposed  Project  for Interdisciplinary 

Development College (PIDC) 
- เปนหนวยงานระดับคณะที่จัดตั้งขึ้นใหมในป 2553 เพ่ือทําหนาที่บริหารโครงการพิเศษ

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตและ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  

กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยศิลาบุรี



- เปนวิทยาลัยในกํากับที่การบริหารจัดการ จําเปนตองหารายไดเล้ียงตัวเองได โดยไมตองใช
งบประมานแผนดินและของมหาวิทยาลัย 

- ไมมีโครงสรางการบริหารโครงการจัดตั้งวิทยาลัยฯ จํานวนคณาจารย และบุคลากร 
- ไมมีขอมูลเก่ียวกับงบประมาณรายรับ-รายจาย 
- เปดสอนระดับปริญญาโทหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 4 สาขาและระดับ

ปริญญาเอกหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต 1 สาขา 
- ปการศึกษา 2553 จะเปดรับนักศึกษาระดับปริญญาโทหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร

มหาบัณฑิต สาขาการจัดการองคกรทองถ่ินสําหรับบุคลากรทองถ่ินจํานวน 300 คน และระดับปริญญา
เอก หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต จํานวน 20 คน  

- ไมมีหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารงานตํารวจและกระบวนการ
ยุติธรรมอยูในแผนงานแตอยางใด 

- ทั้ง 2 หลักสูตรที่เปดรับนักศึกษาไดรับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยหรือไม 
 
การวิเคราะหหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาการบริหารงานตํารวจและ
กระบวนการ ยุติธรรม  

- เปนหลักสูตรรวมกับกับหนวยงานภายนอก โดยเปนความรวมมือกับกองอํานวยการักษา
ความม่ันคงภายใน (กอ.รมน.) โดยไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานในสํานักงานตํารวจ แหงชาติ แต
ไมระบุความรวมมือกับหนวยงานสังกัดกระทรวงยุติธรรม 

- หลักสูตรน้ีไมไดอยูในแผนการศึกษาของโครงการจัดตั้งวิทยาลัยฯ นาจะเพ่ิมเติมในภายหลัง 
- หลักสูตรน้ีไดรับความเห็นชอบโดยสภาวิชาการมหาวิทยาลัยศิลาบุรีแลว 

 

 จํานวนและคุณวุฒิอาจารย 
 จํานวนและคุณวุฒิของอาจารยตองเปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง  เกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 กลาวคือตองมีอาจารยประจําหลักสูตรจํานวนไม
นอยกวา 5 คน และอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตองอาจารยประจําหลักสูตร ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
หรือเทียบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารยในสาขาวิชาน้ันหรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธกัน จํานวนอยางนอย 3 คน 

- อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ตองทําหนาที่อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและ/หรืออาจารย
ผูสอบวิทยานิพนธ และ/หรืออาจารยผูสอนในหลักสูตรดวย 

- สัดสวนจํานวนอาจารยตอนักศึกษาไมเหมาะสม เน่ืองจากป 2553 รับนักศึกษา 60 คน 
และในป 2554 รับเพ่ิมเปน 120 คน  

- ไมมีโครงสรางกรรมการบริหารหลักสูตร เชนประธาน เลขานุการ  
- ไมมีอาจารยประจําหลักสูตรที่จบการศึกษาดาน criminal justice 
- ไมมีรายละเอียดเกี่ยวกับจํานวนและคุณวุฒิอาจารยผูสอนประจํา อาจารยพิเศษ  
- แผนการรับนักศึกษาและจํานวนนักศึกษาที่คาดวาจะสําเร็จการศึกษาไมชัดเจน 
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- ป 2553 เปดรับนักศึกษาเขาจํานวน 60 คน  เม่ือขึ้นชั้นปที่ 2 (ป 2554) นักศึกษาจะสําเร็จ
การศึกษาทั้ง 60 คนน้ันไมนาจะเปนไปได  เน่ืองจากนักศึกษาสวนหน่ึงอาจจบชาหรือลาออกในระหวาง
ศึกษา  

- ตั้งแตป 2554 เปนตนไป เพ่ิมการรับนักศึกษาขึ้น 2 เทาเปนปละ 120 คน แตจํานวน
อาจารยไมไดเพ่ิมตามสัดสวนการเพ่ิมของนักศึกษา 

- นาจะมีปญหาการดูแลนักศึกษา โดยเฉพาะการเลือกเรียนแผน ก.(ทําวิทยานิพนธ) อาจารย
ประจํา 1 ทาน  สามารถเปนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธของนักศึกษาปริญญาโทไดไมเกิน 5 คน 
หรือการเลือกเรียนแผน ข อาจารยประจํา 1 คน ใหเปนอาจารยที่ปรึกษาการคนควาอิสระของนักศึกษา
ปริญญาโทไดไมเกิน 15 คน 
 
 
 
 
 

 การบริหารงบประมาณ 
- การบริหารงบประมาณเปนส่ิงสําคัญเน่ืองจากเปนหนวยงานที่ไมไดรับงบประมาณแผนดิน

และจากมหาวิทยาลัย ดังน้ันตองบริหารงบประมาณใหสามารถเลี้ยงตัวเองได 
- การทํางบประมาณไมชัดเจน ไมมีรายละเอียดเรื่องรายรับของหลักสูตร วามีเงินรายไดมา

จากแหลงใดบาง มีแตงบประมาณรายจาย - ไมมีรายละเอียดคาหนวยกิตหรือคาเทอมที่นักศึกษา
จะตองจาย ซึ่งจะเปนรายไดหลักที่จะทําใหหลักสูตรสามารถดําเนินการได 

- หมวดคาใชจายที่เปนคาตอบแทน ป 2553 รับนักศึกษารุนแรกจํานวน 60 คน  มีงบ
คาตอบแทน 400,000 บาท ป 2554 และ ป 2555 รับนักศึกษาใหมอีกจํานวนปละ 120 คน  ดังน้ัน
คาตอบแทนนาจะเพ่ิมไมนอยกวาเทาตัวเปน 800,000 บาท  (เกือบทั้งหมดเปนวิชาบรรยาย)  

- ไมแสดงคาใชจายอื่นๆ เชน อาคารสถานที่  คาไฟฟา นํ้าประปา (ในการลงทุนควรจะรวม
คาใชจายใหครบถวนทุกรายการเพ่ือใหทราบคาใชจายที่เปนจริง) 

- คาใชจายที่ใชในการผลิตบัณฑิตตอคนประมาณปละ 16,459 บาท เปนการประเมินที่คอนขาง
ต่ําเกินไป ไมนาจะเพียงพอสําหรับการดําเนินการ เน่ืองจากจําเปนตองมีงบประมาณมาใชในการพัฒนาใน
ดานตางๆ (แตไมไดหมายความวาใหคากําไรจนเกินควร) ทั้งในดานอาคารสถานที่ บุคลากร กิจกรรมเสริม
หลักสูตร 
 

 โครงสรางหลักสูตรและรายวิชาในหมวดตาง 
- ชื่อวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษไมสัมพันธกันในบางรายวิชา 
- วิชาสัมมนาที่กําหนดไวในชั้นปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 จํานวน 3 หนวยกิต ไมเหมาะสม 

ควรจะแยกออกเปน 3 ภาคการศึกษาๆละ 1 หนวยกิต 
- คําอธิบายรายวิชาเปนภาษาไทยทั้งหมด จําเปนตองมีภาษาอังกฤษดวย 
- ควรมีการกําหนดมาตรฐานการเรียนรูและกลยุทธการวัดผลวาหลักสูตรการเรียนการสอน

สนองตอบตอการพัฒนาดานใดบาง และมีปริมาณมากนอยเพียงใด  เพ่ือใหเปนไปตามปรัชญาและ
วัตถุประสงคของหลักสูตร  เชน ความรูและทักษะทางปญญา คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณ
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- สภามหาวิทยาลัยควรกําหนดขั้นตอนและกระบวนการรางหลักสูตรใหชัดเจน เพ่ือใหการราง
หลักสูตรมีความสมบูรณมากที่สุดกอนเสนอใหสภามหาวิทยาลัยพิจารณา  

- การรางหลักสูตรอาจทําไดทั้งแบบขาขึ้นและขาลง กลาวคือ ขาข้ึนหมายถึงการนําเสนอราง
หลักสูตรโดยคณาจารยจากภาควิชาหรือคณะเสนอขึ้นไปใหสภามหาวิทยาลัยพิจารณา ซึ่งอาจเปน
หลักสูตรที่อาจารยถนัดและสนใจ สวนการเสนอแบบขาลงหมายถึงสภามหาวิทยาลัยอาจกําหนดเปน
นโยบายใหมหาวิทยาลัยจัดทําหลักสูตรขึ้นเพ่ือตอบสนองความตองการของประเทศโดยอาจมอบหมาย
ใหกลุมอาจารย หรือ ภาควิชา/คณะใดคณะหน่ึงเปนเจาภาพในการยกรางหลักสูตร 
 ขั้นตอนและกระบวนการรางหลักสูตรอาจทําไดดังน้ี 

1.  ยกรางหลักสูตรโดยคณะกรรมการยกรางหลักสูตรระดับภาควิชา/คณะ  
2.  เสนอใหผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาน้ันพิจารณาใหความเห็น  
3.  เสนอสภาวิชาการสถาบันเพ่ือพิจารณาอนุมัติ  
4.  เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ  
กอนพิจารณาหลักสูตรที่เสนอน้ี สภามหาวิทยาลัยควรพิจารณาอนุมัติโครงการจัดตั้งวิทยาลัย 

สหวิทยาการเพ่ือการพัฒนา (วสพ.) ใหเปนหนวยงานระดับคณะที่ถูกตองสมบูรณกอน เพ่ือใหหลักสูตร
ที่เสนอมีเจาภาพที่ชัดเจน  
 

   

 หลักสูตรน้ีไดผานการพิจารณาของสภาวิชาการ หลักสูตรยังมีขอบกพรองและขาดรายละเอียดที่
สําคัญหลายประเด็น แตเห็นวาหลักสูตรดังกลาวเปนหลักสูตรที่นาสนับสนุน เน่ืองจากเปนหลักสูตรที่มี
ความรวมมือกับหนวยงานภายนอกและมีกลุมเปาหมายที่จะเขามาศึกษาชัดเจนคือขาราชการตํารวจ
และผูที่เก่ียวของกับกระบวนการยุติธรรม  
 มติ : เห็นควรอนุมัติในหลักการแลวสงใหสภาวิชาการพิจารณาทบทวนรายละเอียดตางๆและ
ปรับปรุงหลักสูตรตามขอเสนอแนะจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยใหมีความสมบูรณมากขึ้นแลว
นําเสนอใหสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติอีกครั้ง 
 

 
 

 สภามหาวิทยาลัยควรมอบหมายใหฝายบริหารเปนผูดําเนินการติดตาม ตรวจสอบและประเมิน 
โดยกําหนดตัวชี้วัดใหชัดเจนแลวรายงานใหสภามหาวิทยาลัยทราบ  

สภามหาวิทยาลัยจะดําเนินการเพ่ือติดตาม ตรวจสอบและประเมินการดําเนินการ
ของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับคุณภาพบัณฑิต

สภามหาวิทยาลัยควรมีมติอยางไรเกี่ยวกับหลักสูตรนี้ 

สภามหาวิทยาลัยจะมีกระบวนการพิจารณาหลักสูตรอยางไร 
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 สภามหาวิทยาลัยอาจเสนอแนวทางประเมินผลจากผูสําเร็จการศึกษาวาเมื่อจบการศกึษาแลวได
ออกไปรับใชสังคมตรงตามวิสัยทัศนและพันธกิจของมหาวิทยาลัยที่มุงผลิตบัณฑิตเพ่ือชวยพัฒนาทองถ่ิน
หรือไม หรือสอบถามหนวยงานที่บัณฑิตทํางานวา บัณฑิตมีความสามารถในดานวิชาการ มีคุณภาพ 
หรือคุณลักษณะที่หนวยงานตองการหรือไม 
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ที่ประชุมไดพิจารณาและใหขอเสนอแนะอยางกวางขวาง สามารถสรุปได ดังน้ี 
1. ควรเพ่ิมเติมขั้นตอนและกระบวนการสรางหลักสูตร เปนขั้นตอนที่ 5 คือ “หากสภา

มหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรแลว ใหแจง สกอ. ไดรับทราบ” 
2. ขั้นตอนสําคัญอันดับแรกของการจัดทําหลักสูตรใหมของสถาบันอุดมศึกษา คือ

การศึกษาความตองการศึกษาของชุมชนและผูเรียนกลุมเปาหมายกอนการรางหลักสูตร โดยที่
ประชุมมีขอคิดเห็นวาการรางหลักสูตรใดๆ ของมหาวิทยาลัยน้ัน  เบ้ืองตนตองมีการศึกษา
ขอมูลความเปนไปไดของหลักสูตร (แตไมควรมองดานของผลกําไรเปนที่ตั้ง) พรอมทั้งตั้ง
คณะกรรมการพิจารณาหลักสูตรอันประกอบดวยผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุม เพ่ือจัดทําราง
หลักสูตรเสนอตอคณะกรรมการชุดตางๆ ตามข้ันตอนของมหาวิทยาลัยไดพิจารณาความ
เหมาะสม โดยตองมีการเตรียมความพรอมของปจจัยและส่ิงอํานวยความสะดวกทั้งสถานที่ 
บุคลากรและอุปกรณเครื่องมือที่เหมาะสมและทันสมัย  ทายสุดจึงเสนอตอสภามหาวิทยาลัย
เพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

3. วิทยากรไดเสนอประเด็นการเปดหลักสูตรเพ่ือธุรกิจ เชน หลักสูตรทางดาน
สังคมศาสตรตางๆ  หรือกรณีการเกิด “หลักสูตรส่ังตัด” ซึ่งเปนความตองการของกลุมลูกคา
เปาหมายเพ่ือพัฒนาบุคลากรขององคกรแหงใดแหงหน่ึงโดยเฉพาะ โดยที่ประชุมมีขอคิดเห็น
เพ่ิมเติมดังน้ี 

- กระบวนการพิจารณาหลักสูตรที่เขมแข็งโดยเฉพาะมหาวิทยาลัยที่จัดตั้งมาเปน
ระยะเวลานานนั้น ควรใหความสําคัญกับขอมูล Demand Side ซึ่งไมไดเนนจุดขายเพียงการ
พิจารณาคุณสมบัติ คุณวุฒิของผูสอนที่มีอยูหรือ Supply Side เทาน้ัน 

- หากพิจารณาตางมุมมองแลวจะพบวาหลักสูตรส่ังตัดทําใหมหาวิทยาลัยไดปฏิบัติ
ตามภารกิจ “บริการวิชาการตอชุมชน” แตอาจมีขอเสียเก่ียวกับคุณสมบัติของผูเรียนอาจจะไม
ตรงกับที่มหาวิทยาลัยตองการตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคหรืออาจไมมีความ
เหมาะสม อีกทั้งหากมหาวิทยาลัยตองดําเนินการเปดหลักสูตรในลักษณะน้ีแลวส่ิงสําคัญที่สุด
ตองศึกษาและพิจารณารายละเอียด MOU ระหวางหนวยงานรับประโยชนกับมหาวิทยาลัยใหมี
ความยุติธรรมกับทั้งสองฝาย  

- การจัดหลักสูตรตาม Demand Side ถือเปนประโยชนกับชุมชนทองถ่ินตาม
หลักการบริการวิชาการ และหลักปรัชญาของมหาวิทยาลัย  ดังน้ันเห็นดวยกับความคิดเห็น
ของที่ประชุมครั้งที่ผานมาที่ระบุวา “หลักสูตรใหมน้ันควรมีขั้นตอนการพิจารณา 2 ขั้นตอน 
คือ 1) การพิจารณาความเหมาะสมตามแผนงานของมหาวิทยาลัย ตรงตามความตองการ มี
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4. คานิยมการใหการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่เนน “การฝกทําวิจัย” เปนแนวคิดที่
ถูกตอง  เน่ืองจากการฝกกระบวนการศึกษาวิจัยจะเปนการฝกทักษะหลายดาน เชน ดาน
ศาสตรความรูแขนงตางๆ ความรูดานภาษา เปนตน  เน่ืองจากผลจากการศึกษาวิจัยน้ันจะตอง
เปนประเด็นที่ตองสามารถนําไปแกไขปญหาที่เกิดขึ้นไดจริง ดังน้ันการพิจารณาอนุมัติการเปด
หลักสูตรรวมทั้งการอนุมัติปริญญาระดับบัณฑิตศึกษาจึงเปนกระบวนการที่สําคัญของการ
บริหารการศึกษาระดับอุดมศึกษา  

5. หลักการ วิธีการ การปฏิบัติ ที่เกี่ยวของกับการขออนุมัติหลักสูตรน้ันไมควรมองขามถึง
กระบวนการเรียนการสอนในหลักสูตรน้ันๆ หากผูเรียนมีรูปแบบการเรียนรูหรือมีลักษณะ
พ้ืนฐานที่แตกตางกัน เม่ือพิจารณาแลวการเสนอหลักสูตร ตามแผน ก (ศาสตรน้ันยังไมมีผูทํา
วิทยานิพนธอยางกวางขวางเพียงพอตอการทําวิทยานิพนธ) หรือแผน ข (มีวิยานิพนธหรือ
เอกสารหลักฐานสามารถนําอางอิงหรือวิเคราะหไดเพียงพอ) ดังน้ันกรณีหลักสูตรที่เหมาะสม
ตอเรียนรูโดยเฉพาะการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาควรเปนรูปแบบ แผน ก จะมีความเหมาะสม
มากกวา  อีกทั้งมหาวิทยาลัยตองจัดทําการปรับปรุงหลักสูตรของมหาวิทยาลัยอยางตื่อเน่ือง
เพ่ือนํามาเปนขอมูลในการพิจารณาหลักสูตรใหมในอนาคตตอไป 

6. อันดับแรกตองพิจารณา “ความใหม” ของหลักสูตรที่พัฒนาข้ึนใหม รวมทั้งให
ความสําคัญกับการบริหารจัดการการเรียนการสอน  และหากการนําผลการศึกษาจาก
วิทยานิพนธไปเชื่อมโยงกับหนวยงานหรือภาคสวนที่ทําใหเกิดการพัฒนาดานๆ จะเกิด
ประโยชนเพ่ิมขึ้น  อีกทั้งควรใหความสําคัญกับความเปนอัตลักษณรากเหงาของประเทศและ
สถาบันอุดมศึกษาเปนสําคัญ 

7. ในปจจุบันหลายมหาวิทยาลัยมีกระบวนการท่ีเปนแบบอยางที่ดีในการเสนอหลักสูตร
ตอสภามหาวิทยาลัยซึ่งจําแนกเปน 2 ขั้นตอน ไดแก 1) เสนอโครงราง/แนวคิด/หลักการ ของ
หลักสูตรเสนอตอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติในเบ้ืองตน  2) จัดทํา(ราง)หลักสูตร
ฉบับสมบูรณเสนอตอมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติ เพ่ือเพปนการสรางระบบการบริหาร
จัดการดานวิชาการของมหาวิทยาลัยใหมีประสิทธิภาพ  

 

มหาวิทยาลัยตองพิจารณาความเหมาะสมในการรางหลักสูตรเบ้ืองตน เชน การศึกษา
ขอมูลความเปนไปไดของการเปดหลักสูตร เชน แผนการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ความ
พรอมของบุคลากร เปนตั้น แตทั้งน้ีไมควรมองดานของผลกําไรเปนที่ตั้ง ซึ่งมหาวิทยาลัยควร
พิจารณานโยบายในภาพรวมรวมทั้งมาตรฐานทั้งหมดที่เกี่ยวของกอนการเปดหลักสูตร 
 
 



 
 

 มหาวิทยาลัยวิริยบัณฑิตยเปนมหาวิทยาลัยของรัฐ มีปรัชญา คือเปนสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการ
พัฒนาทองถ่ิน  
 

ขอเท็จจริงการกระทําความผิดวินัยรายแรงของอธิการบดี 
1. มหาวิทยาลัยวิริยบัณฑิตไดแตงตั้งให ดร. เฉลิมวงศ อยูถาวร รักษาการอธิการบดี โดยให

อยูในตําแหนงไมเกิน 180 วัน 
2. สํานักงานตรวจเงินแผนดินภูมิภาค กลาวหาวา ดร. เฉลิมวงศ อยูถาวร เม่ืออยูในตําแหนง

พรอมกับพวก 23 คน ไดปฏิบัติหนาที่ไมเปนตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุ พ.ศ. 
2535 ในการอนุมัติการกอสรางอาคารของมหาวิทยาลัยวิริยบัณฑิตยจํานวน 8 อาคาร และเขาขายเอื้อ
ประโยชนใหกับบริษัทเอกชนผูรับจางโดยมิชอบ เปนการกระทําผิดวินัยอยางรายแรง มีผลทําใหเกิด
ความเสียหายแกราชการเปนเงิน 17,346,967 บาท 

3. สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ไดถูกรองขอใหดําเนินการทั้งทางดาน
วินัย อาญาและทางละเมิดแกอธิการบดี  และ ป.ป.ช. ไดถูกรองขอใหดําเนินการทางเพง 

4. สกอ.ไดลงนามคําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน วันเดียวกันกับสภามหาวิทยาลัยวิริย
บัณฑิตยไดออกขอบังคับวาดวยการสอบสวนพิจารณาเพ่ือการลงโทษทางวินัยขาราชการพลเรือนใน
มหาวิทยาลัยวิริยบัณฑิตย พ.ศ. 2551 ดังน้ันทําใหคําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนโดยเลขาธิการ 
สกอ. ตองยกเลิกไป  

5. คณะกรรมมาธิการการศึกษา สภาผูแทนราษฏร ไดจัดประชุมเพ่ือรับทราบขอมูล 
ขอเท็จจริง ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ เพ่ือนําไปสูแนวทางการแกไขปญหา 

6. ในการประชุมน้ีนากยกสภามหาวิทยาลัยวิริยบัณฑิตไดชี้แจงวา “เน่ืองจากปญหาที่เกิดข้ึน
เปนปญหาเรื้อรังเรื้อรัง และสภามหาวิทยาลัยวิริยบัณฑิตยก็พยายามที่จะแกปญหาดังกลาวมาโดยตลอด 
สําหรับปญหาเรื่องของการแตงตั้งใหบุคคลรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวิริยบัณฑิตยเปน
ระยะเวลาเกิน 180 วันน้ัน สภามหาวิทยาลัยก็ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยวิริยบัณฑิตยวา
ดวยเรื่องการรักษาราชการแทนอธิการบดี ซึ่งไมเกิน 180 วัน เน่ืองจากเม่ือรักษาการอธิการบดีได
ปฏิบัติหนาที่ 180 วันแลว สภามหาวิทยาลัยก็ไดมีการสรรหาผูทีเหมาะสมใหม เพ่ือมาดํารงตําแหนง 
แตเน่ืองจากเมื่อการสรรหาแลวผลก็ยังคงไดบุคคลเดิม เปนผูที่เหมาะสม ดังน้ัน สภามหาวิทยาลัยก็
ยืนยันใหตั้งเปนรักษาการตอไป ทั้งน้ีการที่ตองต้ังรักษาราชการแทนอธิการบดีเกินกวา 180 วัน ก็
เน่ืองจากยังไมสามารถแตงตั้งอธิการบดีได เพราะเม่ือสภามหาวิทยาลัยไดเสนอผูที่เหมาะสมที่จะเปน
อธิการบดีไปยัง สกอ. เพ่ือเสนอโปรดเกลาฯ แตงตั้ง แตเรื่องยังติดขัดอยูที่ สกอ. ยังไมไดเสนอโปรด
เกลาฯ  ดังน้ันปญหาน้ีจึงยังคงดําเนินตอไป  สวนกรณีที่ บุคคลน้ันถูกกลาวหาวาทุจริต สภา
มหาวิทยาลัยเห็นวาการที่ถูกกลาวหาไมไดหมายความวาบุคคลที่ถูกกลาวหาผิด เน่ืองจากตองรอการ
สอบสวน”  

7. นอกจากน้ี สภามหาวิทยาลัยไดมีการสอบสวนแลว พบวาไมเปนความจริงน้ัน สภา
มหาวิทยาลัยจึงคงใหโอกาสที่จะสามารถปฏิบัติหนาที่ตอไปได 

กรณีศึกษา  มหาวิทยาลัยวิริยบัณฑิตย
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8. สภามหาวิทยาลัยวิริยบัณฑิตเสนอโปรดเกลาฯ แตงตั้ง ดร.เฉลิมวงศ อยูถาวร เปน
อธิการบดีสมัยที่สอง 

9. สกอ.ใหพิจารณาทบทวนการแตงตั้งอธิการบดี เพราสํานักงานตรวจเงินแผนดินภูมิภาคมี
คําชี้มูลวา กระทําผิดวินัยอยางรายแรง 

10. คณะบุคลากรมหาวิทยาลัยวิริยบัณฑิตรองเรียนผานส่ือมวลชน โดยระบุวา ขอใหมีการ
พิจารณาเพ่ือยุติการแตงตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยวิริยบัณฑิตย เพราะปฏิบัติหนาท่ีโดยมิชอบ ซึ่ง
กอนหนาน้ีมหาวิทยาลัยวิริยบัณฑิตยดําเนินการกอสรางและปรับปรุงอาคารหลายอาคารต้ังแตป 
2544-2548 พบวาขัดตอระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 ทําใหเลขาธิการ 
สกอ. ออกคําส่ังสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ 163/2551 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการ
สอบสวน ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2551 โดยใหสอบสวนอธิการบดีและคณาจารยที่เก่ียวกับจํานวน 23 
คน ตามคําชี้มูลของสํานักงานตรวจเงินแผนดินภูมิภาค วาเปนการกระทําความผิดวินัยอยางรายแรง มี
ผลทําใหเกิดความเสียหายแกทางราชการเปนเงิน 17,346,967 บาท และ สกอ. ไดแจงความรองทุกข
กลาวโทษตอพนักงานสอบสวน ใหดําเนินคดีกับอธิการบดีมหาวิทยาลัยวิริยบัณฑิตย ขอหาเปนเจา
พนักงานปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบหรือทุจริตตอหนาที่ เม่ือวันที่ 8 มกราคม 2551 
และระบุอีกวา ตอมาอธิการบดีมหาวิทยาลัยวิริยบัณฑิตยพยายามทําทุกวิถีทางเพ่ือใหสภามหาวิทยาลัย
วิริยบัณฑิตยชวยเหลือตนเองในดานคดีความ และดํารงตําแหนงอธิการบดีตอจนส้ินสุดวาระ แมวาจะขัด
กับขอกฏหมาย รวมทั้งทําใหสามารถไดรับการสรรหาเพ่ือดํารงตําแหนงอธิการบดีตออีกสมัยหน่ึง
หลังจากครบวาระ  

 คณะบุคลากรมหาวิทยาลัยวิริยบัณฑิตยถามวา สภามหาวิทยาลัยทําถูกตองแลวหรือสภา
มหาวิทยาลัยเห็นชอบใหอธิการบดีคนเดิมเปนผูสมควรไดรับโปรดฯ เปนอธิการบดี และแตงตั้งให
รักษาการแทนอธิการบดีในระหวางการดําเนินการเพ่ือขอโปรดเกลา ทั้งที่ขาดความเหมาะสม เน่ืองจาก
อยูระหวางถูกตั้งกรรมการสอบสวนทางวินัยรายและและถูกฟองกลาวโทษในคดีอาญา เปนผูที่มัวหมอง
ในกรณีที่ถูกสอบสวนทางวินัยอยางรายแรง”  
 

 แสดงรายละเอียดดังแผนภาพ 
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สภามหาวิทยาลัยควรดําเนินการเร่ืองน้ีอยางไร ควรมีนโยนบายหรือแนวทาง
อยางไรบาง ในกรณีท่ีผูดาํรงตําแหนงอธิการบดีถกูสวนราชการชี้มูลความผิด หรือถูก
คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติวาทุจริตในหนาท่ีราชการ 

1. การแตงตั้งและสรรหาอธิการบดีมีความลาชาเกิน 180 วัน ดังน้ันจะตองมีการสรรหากอน
ครบกําหนด 

2. การแตงตั้งรักษาการเกินกําหนด 180 วัน ดังน้ันควรจะตองมีการสรรหากอนลวงหนา 90 
วัน 

3. อธิการบดีมีความผิดตามคําชี้มูลของสํานักงานตรวจเงินแผนดินภูมิภาค วาเปนการกระทํา
ความผิดวินัยอยางรายแรง มีผลทําใหเกิดความเสียหายแกทางราชการเปนเงิน 17,346,967 บาท ซึ่ง
มีเปนการสมควรที่จะเสนอชื่อเพ่ือโปรดเกลาฯ แตงตั้งเปนอธิการบดีสมัยที่สอง เปนเรื่องที่ผิดไมสมควร
ที่สภามหาวิทยาลัยจะกระทํา 
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4. สภามหาวิทยาลัยควรที่จะตองมีการตรวจสอบคุณสมบัติของผูที่จะเปนอธิการบดี เพ่ือใหได
ขอมูลที่ครบถวนถูกตอง ตามกฏหมายกอนที่จะเสนอชื่อโปรดเกลาฯ 

5. อธิการบดีมีคดีความติดตัวทําใหเกิด “ความไมสงา” กับการปฏิบัติหนาที่ตอไป 
6. สภามหาวิทยาลัยจะตองมีการเปดเผยขอมูลใหกับสาธารชนอธิการบดี เพ่ือแสดงใหเห็นถึง

ความโปรงใส เชน การสรรหาอธิการบดี เปนตน 
 

 
 

       สภามหาวิทยาลัยศรีสมาน ทําหนาที่พิทักษธรรมาภิบาล (Good Governance) ไดดีที่สุด 
เพราะวาไดมีการพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของการเปนกรรมการสภามหาวิทยาลัย และพบวา ดร. 
เฉลิมวงศ อยูถาวร อธิการบดีมหาวิทยาลัยวิริยบัณฑิตย และยังดํารงตําแหนงกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยศรีสมาน แตหลังจากที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ไดมีมติวา ดร. 
เฉลิมวงศ อยูถาวร เม่ือครั้งดํารงอยูในตําแหนงอธิการบดีมหาวิทยาลัยวิริยบัณฑิตย รวมกับพวก 23 
คน ทุจริตตอหนาที่ราชการเก่ียวกับอนุมัติการกอสรางอาคารมหาวิทยาลัยวิริยบัณฑิตย จํานวน 8 
อาคาร ไมเปนไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และเขาขายเปนการ
เอ้ือประโยชนใหกับบริษัทเอกชนผูรับจางโดยมิชอบ เปนการกระทําความผิดวินัยอยางรายแรง มีผลทํา
ใหเกิดความเสียหายแกทางราชการ สภามหาวิทยาลัยศรีสมานจึงนําเรื่องน้ีเขาพิจารณาในการประชุม
สภาฯ และมีมติใหปลด ดร. เฉลิมวงศ อยูถาวร ออกจากตําแหนงกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผูทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยศรีสมาน โดยไดปฏิบัติหนาที่ของกรรมการสภามหาวิทยาลัยตาม (8) 
พิจารณาเสนอเรื่องเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งและถอดถอนนายกสภามหาวิทยาลัย 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ อธิการบดี ศาสตราจารยและศาสตราจารยพิเศษ ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอเสนอแนะของกรณีศึกษา มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตย 
 

ที่ประชุมไดพิจารณาและใหขอเสนอแนะอยางกวางขวาง สามารถสรุปได ดังน้ี 
1. สมาชิกภายในกลุมไดเสนอแนวคิดเพ่ิมเติม ดังน้ี 

ทานคิดวาระหวางสภามหาวิทยาลัยวิริยบัณฑิตย และสภามหาวิทยาลัยศรีสมาน 
สภามหาวิทยาลัยใดทําหนาท่ีหรือไมทําหนาท่ีพิทักษธรรมาภิบาล การบริหารและการ
จัดการท่ีดี เพระเหตุใด 
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- การแตงตั้งรักษาการอธิการบดีควรดําเนินการดวยความไมโปรงใส สภา

มหาวิทยาลัยควรสรรหาผูที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมมาปฏิบัติหนาที่รักษาการอธิการบดีแทน 
ดร. เฉลิมวงศ  

- แมวาไมสามารถแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนได เน่ืองจากมีบัญหาในเรื่องขอ
กฎหมายเกี่ยวกับการแตงตั้งอธิการบดี  ดร. เฉลิมวงศ ควรพิจารณาตนเองวาไมสมควรปฏิบัติ
หนาที่รักษาการอธิการบดีเน่ืองจากเปนผูที่มัวหมองในกรณีที่ถูกสอบสวนทางวินัยอยาง
รายแรง 

- การสรรหาผูที่เหมาะสมรักษาการอธิการบดีตองใชระยะเวลารักษาการเกินกวา 
180 วัน (ตามเวลาที่กําหนดเปนวาระรักษาการ) เปนการสรรหาที่มีความดานกระบวนการ
และความผิดเฉพาะตัวบุคคล ทําใหไมสามารถโปรดเกลาฯ แตงตั้งได  ดังน้ันหนวยงานที่
เกี่ยวของ เชน สกอ.ตองพิจารณาปรับปรุงกระบวนการดําเนินงานเสนอโปรดเกลาฯ ใหมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น  

2. มหาวิทยาลัยพบความผิดที่เกิดขึ้นโดยรับทราบจากหนวยงานภายนอก  ตอง
พิจารณาวามหาวิทยาลัยมีระเบียบในการตรวจสอบและสอบสวนทางวินัยบุคคลผูน้ีหรือไม  
หากไมมีตองปฏิบัติตามที่ สกอ. กําหนด  ทําใหเกิดปญหาตอเน่ืองไปยังกระบวนการสรรหา
รักษาการอธิการบดีในวาระที่สอง  ซึ่งการรักษาการแตละวาระน้ันไมควรเกิน 180 วัน และ
หากเกินตองมีการปรับเปล่ียนบุคคลตองทําการคัดเลือกบุคคลที่ไมมีผลประโยชนทับซอนมา
ดํารงตําแหนง แตจากการดําเนินของมหาวิทยาลัยแหงน้ีแสดงใหเห็นถึงความไมมี
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการของสภามหาวิทยาลัย เชน องคประกอบกรรมการที่ขาด
ผูเชี่ยวชาญดานกฎหมาย เปนตน  ทําใหเกิดความลาชา และอาจกอใหเกิดความแตกแยกและ
ปญหาการเมืองในสถาบันอุดมศึกษา 

3. การเปนผูทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยศรีสมานของ ดร. เฉลิมวงศ น้ันถือเปนความ
รับผิดชอบสวนตัว หากแตขึ้นอยูกับการดําเนินการทางวินัยและทางกฎหมายของมหาวิทยาลัย
วิริยบัณฑิตเทาน้ันที่จะเอาผิดกับ ดร. เฉลิมวงศ ได   และกรณีของมหาวิทยาลัยวิริยบัณฑิตน้ัน
ตามพระราชบัญญัติของมหาวิทยาลัยและตามกฎหมายนนเม่ือกระบวนการสรรหาแลวเสร็จ
ตองดําเนินการโปรดเกลาแตงตั้งอธิการบดี และหากมีเหตุจําเปนที่ตองถอดถอนบุคคลผูน้ัน
ออกจากอธิการบดีแลวจะตองนําขึ้นทูลเกลาฯ ดวย 

4. การสรรหาอธิการบดีเปนกระบวนการที่สําคัญที่สุด ซึ่งควรกําหนดเกณฑที่ถูกตอง
เหมาะสม ตัวอยางเชน บุคลิกภาพ ความสามารถทางวิชาการ ความสามารถทางการบริหาร 
การยอมรับในวงการอาชีพ การยอมรับของคนในมหาวิทยาลัย คุณธรรมความดี โดยยึดหลัก
ความโปรงใสในการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการสรรหา ประกอบกับการใชระบบการ
ประเมินผลการสรรหาที่มีความนาเชื่อถือและมีประสิทธิภาพ และหากหนวยงานที่เก่ียวของกับ
มาตรฐานอุดมศึกษาจะกําหนดเกณฑมาตรฐานขั้นต่ําในการสรรหาตําแหนงตางๆ ของ
สถาบันอุดมศึกษาจะเปนประโยชนกับมหาวิทยาลัยตอไปในอนาคตอยางยิ่ง 

5. หากพิจารณาปญหาท่ีเกิดขึ้น พบวาเกี่ยวของกับ 3 ประเด็นสําคัญ ตามลําดับ ดังน้ี  
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6. มหาวิทยาลัยของรัฐตองมีวิธีการและขั้นตอนการดําเนินการที่เปนไปตามระเบียบที่
ถูกตองจึงจะไมเกิดปญหา “การทุจริต”  หากแตมหาวิทยาลัยตองมีฝายปฏิบัติงานโดยตรงท่ี
ดําเนินการในเรื่องการพัสดุการจัดซ้ือจัดจางที่มีประสิทธิภาพ  เพ่ือทําหนาที่ใหตรวจสอบความ
ถูกตองของการดําเนินงานพรอมกับใหขอมูลสําคัญตออธิการบดี  ซึ่งเปนผูนําฝายบริหาร
สําหรับการตัดสินใจเพ่ือนํามหาวิทยาลัยสูเปาหมายที่ตั้งไว  

7. จุดออนของกฎหมายที่ทําใหเกิดชองวางของการบริหารจัดการที่ขาดหลักการธรร
มาภิบาล  ซึ่งมหาวิทยาลัยของรัฐบางกลุมน้ันไมมีระเบียบการสอบขาราชการผูใหญระดับ
อธิการบดี  หากจะสอบสวนอธิการบดีแลวมหาวิทยาลัยจะตองกําหนดระเบียบภายในโดยผาน
ความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยกอนแลวจึงจะสามารถแตงตั้งขาราชการของ สกอ. เขารวม
เปนคณะกรรมการสอบได  ประกอบกับวัฒนธรรมของสังคมไทยเปนระบบผูนอยตองเคารพ
ผูใหญ  การพิจารณาตัดสินตองมีความเปนธรรม ซึ่งในประเด็นน้ีกรรมการสภามหาวิทยาลัย
อยูในขายบกพรอง  ซึ่งในความเปนจริงไมสมควรแตงตั้ง ดร. เฉลิมวงศ เปนรักษาการ
อธิการบดี และอาจเปนสาเหตุที่ทําใหเกิดปญหาตางๆ ในลําดับตอมาไดหลายประการ 

8. หนวยงานพิเศษภายในของมหาวิทยาลัย (ที่ไดรับอนุมัติจั้ดตั้งโดยสภามหาวิทยาลัย) 
จะใชเงินงบประมาณไปใชผิดวัตถุประสงคไมได  หรือถากรณีน้ีเกิดกับมหาวิทยาลัยในกํากับ
แลว หาก สตง .  ตรวจพบ มหาวิทยาลัยจะไดรับเรื่องจากผู บังคับบัญชาโดยตรงคือ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการและอธิการบดีสามารถทบทวนหรือสอบสวนใหมได 

9. จากผลสรุปของสํานักงานตรวจเงินแผนดินภูมิภาค พบวามีการปฏิบัติที่ไมเปนไป
ตามระเบียบซ่ึงสามารถเกิดขึ้นได แตที่สําคัญเขาขายเอื้อประโยชนตอเอกชนผูรับจางโดยมิชอบ 
ซึ่งเปนการกระทําวินัยอยางรายแรง ซึ่งมีโทษคือการปลดออกหรือไลออก  รวมทั้งการที่สภา
มหาวิทยาลัยไดกระทําการที่ถือเปนการปกปองอธิการบดี โดยจะเห็นไดจากในวันเดียวกันที่ 
สกอ .(ผู บังคับบัญชาอธิการบดีตามกฎหมาย) จะแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนนั้น  
มหาวิทยาลัยไดมีขอบังคับวาดวยวาการสอบสวนพิจารณาเพ่ือการลงโทษทางวินัยขาราชการ
พลเรือนในมหาวิทยาลัย โดยกําหนดวาคณะกรรมการสอบสวนของ สกอ. จะตองแตงตั้งโดย
ความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย ซึ่งเปนการกระทําชัดเจนที่แสดงถึงความสัมพันธระหวาง
อธิการบดีและสภามหาวิทยาลัยที่เอื้อตอการกระทําผิด  ซึ่งหาก สตง. ไดพิจารณาผลการ
ตรวจสอบพบพฤติการณที่เชื่อวามีการทุจริตหรือใชอํานาจหนาที่โดยมิชอบกอใหเกิดความ
เสียหายตอเงินหรือทรัพยสินของทางราชการแลว คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินจะแจงตอ
พนักงานสอบสวนเพ่ือดําเนินคดี และแจงผลการพิจารณาน้ันตอผูบังคับบัญชาดําเนินการตาม
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แตหากพิจารณาในขอความที่ระบุวา ปปช. มีมติวาเหตุการณน้ีทุจริตตอหนาที่
ราชการ แลวก็เปนที่ยุติ  ไมตองมีการดําเนินการสรรหาหรือดําเนินการใดๆ  แตหากสภา
มหาวิทยาลัยไมเห็นดวยกับมติน้ันจะตองนําเหตุผลที่เปนสาระสําคัญ มีนํ้าหนักและชัดเจนมา
คัดคาน 

จากเหตุการณน้ี  ผลการพิจารณา ปปช. ยังไมชี้มูลความผิด จะเก่ียวของโดยตรงกับ
มหาวิทยาลัยศรีสมานที่มีมติถอดถอนกรรมการสภาผูทรงคุณวุฒิทําใหเกิดความเส่ียงในการถูก
ฟองรองศาลปกครอง เน่ืองจากตําแหนงของกรรมการสภามหาวิทยาลัยน้ันไมไดส้ินสุดลงโดยมติ
ของ ปปช . และอธิการทานน้ีปฏิบัติหนาที่ภายใตพระราชบัญญัติขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา หากมีความผิดเกิดขึ้น สกอ. จะดําเนินตั้งกรรมการสอบสวนเน่ืองจากเปน
ผูบังคับบัญชาโดยตรง แตในขณะเดียวกันมหาวิทยาลัยไดดําเนินการออกระเบียบเพ่ือให สกอ. ไม
สามารถดําเนินการดังกลาวได  สกอ. จึงนําเรื่องเสนอกฤษฎีกาตีความประเด็นอํานาจของผูที่จะ
ดําเนินการสอบวินัยได 
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