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หัวข้อการน าเสนอ 

• ปัญหาธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษาไทย  

• กรอบแนวคิดและวัตถุประสงค์ของการศึกษา 

• วิธีการศึกษา 

• ผลการศึกษา  

• บทสรุปข้อเสนอแนะ  
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ปัญหาธรรมาภบิาลในสถาบันอุดมศึกษาไทย 

• ปัญหาการร้องเรียนเกี่ยวกับความไม่โปร่งใสในบริหารจัดการ  

• ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการได้มาซ่ึงผู้บริหารระดับสูงของสถาบันอุดมศึกษา ได้แก่ 
การสรรหาอธิการบดี และการได้มาขององค์ประกอบของสภามหาวิทยาลัย 
(ตัวอย่าง ไทยรัฐ, 2556; มติชนรายวัน 2556)    

• ปัญหาเกิดจากโครงสร้างของฝ่ายบริหารและสภามหาวิทยาลัยซึ่งตามกฎหมาย
ก าหนดที่มาของกรรมการสภามหาวิทยาลัยและบทบาทหน้าที่ของสภา
มหาวิทยาลัยไว ้ รวมถึงก าหนดหลักเกณฑ์และคุณสมบัติในการคัดเลือกผู้
เหมาะสมมาด ารงต าแหน่งอธิการบดีด้วย   

• ขาดผู้รับผิดชอบหลักในการก ากับธรรมาภิบาลของสถาบันอุดมศึกษา  
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ปัญหาธรรมาภบิาลในสถาบันอุดมศึกษาไทย 

ตารางท่ี 1 จ านวนคดีรับเข้าของศาลปกครองชัน้ต้น ประจ าปี พ.ศ. 2556 - 2558 
ตารางท่ี 1 กรณีท่ีผู้ถูกฟ้องคดีเป็นบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐหรือสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ จ าแนกตามเร่ืองท่ีฟ้อง 
ตารางท่ี 1 จ าแนกตามเร่ืองท่ีฟ้อง 

เร่ืองท่ีฟ้อง 
ปี พ.ศ.     รวม   

2556 2557 2558 (จ านวน) (ร้อยละ) 
การจัดการเรียนการสอน          30           22             3           55       10.50  
การบริหารงานบุคคล        135         155           35         325       62.02  
 - การสรรหา บรรจ ุแต่งตัง้          57           52           10         119       22.71  
 - การเล่ือนเงินเดือน เล่ือนต าแหน่ง          12           21             8           41         7.82  
 - วินยั การให้ออกจากราชการ          23           27             6           56       10.69  
 - สญัญาจ้าง สญัญาทนุ          17           19             2           38         7.25  
 - บ าเหน็จบ านาญ สิทธิประโยชน์และสวสัดิการ          11             8           -             19         3.63  
 - อ่ืนๆ          15           28             9           52         9.92  
การพัสดุ สัญญากับทางราชการ          33           31           10           74       14.12  
เร่ืองอื่น ๆ          30           20           20           70       13.36  

รวม        228         228           68         524     100.00  
หมายเหต ุ: 1. สถาบนัอดุมศกึษาของรัฐ หมายถึง สถาบนัอดุมศกึษาของรัฐท่ีอยู่ในสงักดัและในก ากบัของส านกังาน 

หมายเหต ุ: 1. คณะกรรมการการอดุมศกึษา จ านวน 81 แหง่ ประกอบด้วย มหาวิทยาลยัของรัฐ จ านวน 17 แหง่ 

หมายเหต ุ: 1. มหาวิทยาลยัในก ากบัของรัฐ จ านวน 15 แหง่ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล จ านวน 9 แหง่ 

หมายเหต ุ: 1. และมหาวิทยาลยัราชภฏั จ านวน 40 แหง่ 

หมายเหต ุ: 2. ข้อมลูคดีรับเข้าของศาลปกครองชัน้ต้นในปี พ.ศ. 2558 เป็นข้อมลูคดีรับเข้าตัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม 

หมายเหต ุ: 2. 2558 จนถึงวนัท่ี 30 เมษายน 2558 
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ปัญหาธรรมาภบิาลในสถาบันอุดมศึกษาไทย 

 หากโครงสร้างของสภามหาวิทยาลัยและผู้บรหิารระดับสูงของมหาวิทยาลัย
มีปัญหาแล้ว  ย่อมส่งผลต่อความล้มเหลวในการบริหารจัดการ
สถาบันอุดมศึกษาให้มีคุณภาพ ได้ตามคาดหวังและสอดคล้องกับความ
ต้องการของประชาชนเป็นไปได้ยาก  
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 ความท้าทายต่อสถาบันอุดมศึกษา  

ธรรมาภิบาลกบัการบริหารสถาบนัอดุมศกึษาไทย (ณดา จนัทร์สม) 

 การเปลี่ยนแปลงความต้องการศึกษาในระดับอุดมศึกษามีมากขึ้น  
 สภาพการแข่งขันในการจัดการศึกษาที่รุนแรงขึ้น ทั้งจากการเข้ามามีบทบาทของ
เอกชนในการจัดการศึกษา การมีรูปแบบการจัดการศึกษาที่หลากหลายขึ้น เช่น การ
จัดการศึกษาทางไกล (Distance Learning) การจัดการเรียนการสอนผ่านสื่อออนไลน์ 
(E-learning) เป็นต้น   
  ความแตกต่างของโครงสร้างกลุ่มผู้เรียนเพิ่มมากขึ้น ทั้งเชื้อชาติ ภูมิหลังการศึกษา 
และประสบการณ์ของแต่ละคน   
 ความเป็นสากลของอุดมศึกษามากขึ้นจากกระแสโลกาภิวัตน์  
 ความคาดหวังบทบาทของสถาบันอุดมศึกษาในการสร้างสรรค์องค์ความรู้และ
นวัตกรรมใหม่ผ่านกระบวนการวิจัย และการให้บริการทางวิชาการเพื่อพัฒนาทักษะ
แรงงานสู่ตลาด และยกระดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศให้เพิ่มสูงขึ้น 
(Hếnard and Mitterle, 2010: หน้า 18)  
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 ความท้าทายของสถาบันอุดมศึกษา  

ธรรมาภิบาลกบัการบริหารสถาบนัอดุมศกึษาไทย (ณดา จนัทร์สม) 

 ความผันผวนของรายได้ เน้นการกระจายแหล่งรายได้ให้หลากหลายขึ้น 

 การลดระดับการพึ่งพาเงินทุนจากภาครัฐ  

 การเข้าถึงเงินทุนจากภาครัฐจะผูกโยงกับผลการด าเนินงานของสถาบันอุดมศึกษามาก

ขึ้น  

 การแข่งขันระหว่างสถาบันอุดมศึกษาในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของรัฐจะเพิ่มสูงขึ้น  

 สถาบันอุดมศึกษาไม่ใช่ผู้เล่นหลักเพียงผู้เดียวในการจัดการความรู้อีกต่อไป จาก

ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีที่เป็นไปอย่างรวดเร็วในยุคปัจจุบัน  

อุปสงค์ของสังคมและตลาดแรงงานต่อบริการของสถาบันอุดมศึกษามีความเป็นพลวัต  

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยในระดับสากล (University Ranking) (Gibbon, 1998) 
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วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

1. ศึกษาแนวคิดของการพัฒนาระบบสภาและธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษาที่
เป็นที่ยอมรับในระดับสากล  

2. ศึ กษา โคร งส ร้ า ง แ ล ะกล ไกของ ร ะบบสภาแล ะ ธร รมาภิ บ าลขอ ง
สถาบันอุดมศึกษาของไทย เพื่อประเมินความสอดคล้องกับแนวคิดการพัฒนา
ระบบสภาและธรรมาภิบาลในสากล   

3. ศึกษาและวิเคราะห์ระบบการประกันคุณภาพที่มีอยู่ในปัจจุบันของไทย เพื่อ
ประเมินระดับการเป็นปัจจัยสนับสนุนในการส่งเสริมธรรมาภิบาลใน
สถาบันอุดมศึกษาของไทย  
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กรอบแนวคิด  

ธรรมาภิบาลกับการบริหารสถาบันอุดมศึกษาไทย (ณดา จันทร์สม) 

กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565)  “ยกระดับ
คุณภาพอุดมศึกษาไทย เพื่อผลิตและพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพสามารถ
ปรับตัวส าหรับงานที่เกิดข้ึนตลอดชีวิต พัฒนาศักยภาพอุดมศกึษาในการ
สร้างความรู้และนวัตกรรม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศในโลกภิวัตน์ สนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนของท้องถ่ินไทย โดยใช้
กลไกของธรรมาภิบาล การเงิน การก ากับมาตรฐาน และเครือข่ายอุดมศึกษา 
บนพื้นฐานของเสรีภาพทางวิชาการ ความหลากหลาย และเอกภาพเชิง
ระบบ” (กระทรวงศึกษาธิการ, 2550: 3)  
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กรอบแนวคิด  

ดดัแปลงจาก “บนัไดของความรับผดิรับชอบและความรับผดิชอบ (เกษม วฒันชยั, 2553: 6)  
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กรอบแนวคิด  

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดธรรมาภิบาลกับการพัฒนาสถานศึกษา 
ที่มา: กระทรวงศึกษา (2546: 31) คู่มือการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีเป็นนิติบุคคล 
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วิธีการศึกษา 

1. ทบทวนวรรณกรรมต่างประเทศ เพื่อศึกษาแนวคิดของการพัฒนาระบบสภาและ
ธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษาที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล 

2. ทบทวนเอกสาร กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ เพื่อศึกษาโครงสร้างและ
กลไกของระบบสภาและธรรมาภิบาลของสถาบันอุดมศึกษาของไทย เพื่อประเมิน
ความสอดคล้องกับแนวคิดการพัฒนาระบบสภาและธรรมาภิบาลในสากล  

3. ส ารวจกรรมการมหาวิทยาลัย และผู้บริหารมหาวิทยาลัย เพื่อทราบความเห็นต่อ
ระบบการประกันคุณภาพที่มีอยู่ในปัจจุบันของไทย เพื่อประเมินระดับการเป็นปัจจัย
สนับสนุนในการส่งเสริมธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษาของไทย  

4. สัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้องกับระบบการบริหารสถาบันอุดมศึกษา เพื่อรับ
ฟังความคิดเห็นต่อการพัฒนาระบบธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษาของไทย  
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แนวทางการก ากับธรรมาภิบาลเพื่อคุณภาพ (1) 

ธรรมาภิบาลกบัการบริหารสถาบนัอดุมศกึษาไทย (ณดา จนัทร์สม) 

ค านิยามของธรรมาภิบาลและการก ากับดูแลในกรอบที่กว้าง คือ 

...ธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษาเป็นการหลอมรวมโครงสร้าง ความสัมพันธ์ และ

กระบวนการ ผ่านการพัฒนานโยบายทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติส าหรับ

การบริหารจัดการอุดมศึกษา การน านโยบายที่ก าหนดมาปฏิบัติ และการทบทวน

นโยบายนั้น ธรรมาภิบาลจะมีองค์ประกอบที่ เป็นโครงข่ายเชื่อมโยงกันของ

กฎระเบียบข้อบังคับ ลักษณะเฉพาะของสถาบันการศึกษา และความเชื่อมโยงใน

ระบบทั้ งหมด รวมถึ งการจัดสรร เงินให้ แก่สถาบันการศึกษา และการที่

สถาบันการศึกษามีความรับความรับผิดต่อการใช้จ่ายเงินนั้น โครงสร้างธรรมาภิ

บาลที่ก าหนดเป็นโครงสร้างทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการที่ก ากับและส่ง

อิทธิพลต่อพฤติกรรมของสถาบันอุดมศึกษา (OECD, 2008: 68)  

13 



แนวทางการก ากับธรรมาภิบาลเพื่อคุณภาพ (2) 

ธรรมาภิบาลกบัการบริหารสถาบนัอดุมศกึษาไทย (ณดา จนัทร์สม) 

  

de Boer, Enders, & Schimank (2007) ได้แบ่งแนวคิดของการก ากับดูแลออกเป็น 5 
ระดับ ดังนี้  
การก ากับดูแลโดยรัฐ (State Regulation)   
การก าหนดทิศทางโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder Guidance)   
การก ากับดูแลตนเอง (Academic Self-governance)   
การก ากับดูแลจากฝ่ายจัดการ (managerial self-governance)   
การจัดการด้วยการแข่งขัน (competition dealing) เป็นโครงสร้างกึ่งตลาด 
(quasi-markets) และการแข่งขันเพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพยากรในการบริหารจัดการทัง้
เงินและคน ผ่านกระบวนการวัดคุณภาพ เช่น การจัดการอันดับผลการด าเนินงาน 
ความพึงพอใจของผู้รับบริการ เป็นต้น  
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แนวทางการก ากับธรรมาภิบาลเพื่อคุณภาพ (3) 

ธรรมาภิบาลกบัการบริหารสถาบนัอดุมศกึษาไทย (ณดา จนัทร์สม) 

    

Trakman, 2008 ได้สรุปรูปแบบของธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษาไว้ 5 
รูปแบบ ดังนี้  
 การก ากับดูแลโดยกลุ่มอาจารย์ (Faculty governance)   
 บรรษัทภิบาล (Corporate governance)   
 การก ากับดูแลโดยผู้รักษาผลประโยชน์ (Trustee governance)   
 การก ากับดูแลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder governance)   
 การก ากับดูแลอย่างผสม (Amalgam models of governance) เป็นการ
ผสมผสานรูปแบบจากทั้งสี่ที่กล่าวมา และไม่ชัดเจนว่าจะเป็นแบบใดแบบหนึ่ง
เฉพาะ  

(Trakman, 2008: 63-83)  
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แนวทางการก ากับธรรมาภิบาลเพื่อคุณภาพ (4) 

ธรรมาภิบาลกบัการบริหารสถาบนัอดุมศกึษาไทย (ณดา จนัทร์สม) 

ที่มา Hénard, Fabrice and Mitterle, Alexander (2010: 4) 
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แนวทางการก ากับธรรมาภิบาลเพื่อคุณภาพ (5) 

ธรรมาภิบาลกบัการบริหารสถาบนัอดุมศกึษาไทย (ณดา จนัทร์สม) 

CUC-UK  “The Higher Education Code of Governance” 
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ผลการศึกษา (1) 

ธรรมาภิบาลกบัการบริหารสถาบนัอดุมศกึษาไทย (ณดา จนัทร์สม) 

• ธรรมาภิบาลมีความส าคัญต่อการบริหารจัดการสถาบันอุดมศึกษาใน
ประเด็นที่ เกี่ยวข้องกับการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยและ
ผู้บริหารระดับสูง การก าหนดองค์ประกอบของกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย และการก าหนดบทบาทและหน้าที่ของกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติของสถานศึกษา ในระดับ
มากถึงมากที่สุด   

• ส่วนใหญ่ของผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นว่าการปฏิบัติงานที่เป็นอยู่
ในปัจจุบันของสภามหาวิทยาลัยมีส่วนช่วยส่งเสริมและสนับสนุนให้
สถาบันการศึกษาบริหารจัดการการได้สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล
ในระดับมากถึงมากที่สุด  
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ผลการศึกษา (2) 

ธรรมาภิบาลกบัการบริหารสถาบนัอดุมศกึษาไทย (ณดา จนัทร์สม) 

• องค์ประกอบธรรมาภิบาลที่ส าคัญต่อกระบวนการสรรหากรรมการสภา 
ผู้บริหารระดับสูง และผู้บริหารระดับคณะ ในระดับมากถึงมากที่สุด ได้แก่  

– หลักนิติธรรม  

– หลักคุณธรรม   

– หลักความรับผิดรับชอบ และ 

– หลักความโปร่งใส    
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ผลการศึกษา (3) 

ธรรมาภิบาลกบัการบริหารสถาบนัอดุมศกึษาไทย (ณดา จนัทร์สม) 

• ความจ าเป็นของหลักธรรมาภบิาลในการก าหนดองค์ประกอบของกรรมการสภา 
จะพบว่าผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา  ให้ส าคัญกับเกือบทุกองค์ประกอบในระดับ
มากที่สุด เฉพาะหลักความคุ้มค่าที่ให้ความส าคัญในระดับมาก   

• การปฏิบัติของสภามหาวิทยาลัยที่เป็นอยู่ในปัจจุบันมีส่วนช่วยส่งเสริมสนับสนุน
การด าเนินงานของมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องตามหลักธรรมาภิบาลในระดับ
มากที่สุดในเกือบทุกองค์ประกอบ เฉพาะหลักการมีส่วนร่วม และหลักความ
คุ้มค่าเท่านั้นที่มีความเห็นในระดับมาก   
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ผลการศึกษา (4) 

ธรรมาภิบาลกบัการบริหารสถาบนัอดุมศกึษาไทย (ณดา จนัทร์สม) 

ความเห็นต่อระบบการประก้นคุณภาพ ร้อยละ (คน) 

ระบบที่ช่วยก ากับดูแลคุณภาพการศึกษาในระดับอุดมศึกษาได้เป็นอย่างดี  14.8  8 

ระบบที่ช่วยก ากับดูแลคุณภาพการศึกษาในระดับอุดมศึกษาได้ดี แต่เป็นภาระและ

สถาบันการศึกษาในการเก็บรวบรวมข้อมูล และการจัดท ารายงานการประกัน

คุณภาพการศึกษา 

   35.2  19 

ระบบที่ช่วยก ากับดูแลคุณภาพการศึกษาในระดับอุดมศึกษาได้บางส่วน แต่ไม่ท้ังหมด  37.0  20 

ระบบที่ช่วยก ากับดูแลคุณภาพการศึกษาในระดับอุดมศึกษาได้น้อยมาก    9.3  5 

ความคิดเห็นอื่นๆ ได้แก่ การปรับตัวชี้วัดให้ง่ายต่อการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นต้น    3.7  2 

รวม 100.0  54 

ตาราง 5  ความคิดเห็นต่อระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของ สกอ.และ สมศ.ในปัจจุบัน 
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ผลการศึกษา (5) 

ธรรมาภิบาลกบัการบริหารสถาบนัอดุมศกึษาไทย (ณดา จนัทร์สม) 

ความสอดคล้องของตัวบ่งชี้คุณภาพการศึกษากับเป้าหมาย 

วิสัยทัศน์ และพันธกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา 

ร้อยละ (คน) 

มีความสอดคล้องกันเป็นอย่างดี  22.2 12 

มีความสอดคล้องกันในบางประเด็นแต่ไม่ทั้งหมด 70.4 38 

มีความสอดคล้องกันน้อยมาก หรือแทบไม่สอดคล้องเลย 5.6 3 

มีความขัดแย้งกับเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจหลักของ

สถาบันการศึกษาของท่าน 

1.9 1 

รวม   100.0  54 
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ผลการศึกษา (6) 

ธรรมาภิบาลกบัการบริหารสถาบนัอดุมศกึษาไทย (ณดา จนัทร์สม) 

องค์ประกอบการประกันคุณภาพ ร้อยละ (คน) 

องค์ประกอบที่ 1: ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผน 7.7 4 

องค์ประกอบที่ 2: การผลิตบัณฑิต 15.4 8 

องค์ประกอบที่ 3: กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 7.7 4 

องค์ประกอบที่ 4: การวิจัย 21.2 11 

องค์ประกอบที่ 5: การบริการวิชาการแก่สังคม 5.8 3 

องค์ประกอบที่ 6: การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 11.5 6 

องค์ประกอบที่ 7: การบริหารและการจัดการ 3.8 2 

องค์ประกอบที่ 8: การเงินและงบประมาณ 13.5 7 

องค์ประกอบที่ 9: ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 13.5 7 

รวม 100.0 52 

ตารางที่  7 องค์ประกอบของการประกันคุณภาพการศึกษาที่มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจหลักของ
สถาบันอุดมศึกษาน้อยที่สุด        
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ผลการศึกษา (7) 

ธรรมาภิบาลกบัการบริหารสถาบนัอดุมศกึษาไทย (ณดา จนัทร์สม) 

องค์ประกอบของการประกันคณุภาพภายใน 
เลือก 1 เลือก 2 

ร้อยละ (คน) ร้อยละ (คน) 

องค์ประกอบที่ 1: ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผน 49.1 27 11.1 4 

องค์ประกอบที่ 2: การผลิตบัณฑติ 7.3 4 2.8 1 

องค์ประกอบที่ 3: กิจกรรมการพัฒนานักศกึษา 14.5 8 5.6 2 

องค์ประกอบที่ 4: การวิจัย 1.8 1 5.6 2 

องค์ประกอบที่ 5: การบริการวิชาการแก่สังคม 16.4 9 22.2 8 

องค์ประกอบท่ี 6: การท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม 10.9 6 38.9 14 

องค์ประกอบที่ 7: การบริหารและการจดัการ 0.0 0 2.8 1 

องค์ประกอบท่ี 8: การเงินและงบประมาณ 0.0 0 8.3 3 

องค์ประกอบที่ 9: ระบบและกลไกการประกันคณุภาพ 0.0 0 2.8 1 

รวม 100.0 55 100.0 36 

ตารางท่ี 8 องค์ประกอบของการประกันคุณภาพการศึกษาภายในท่ีสถาบันอุดมศึกษามีความเห็นว่าท าให้บรรลุได้ง่ายท่ีสุด  
(ระบุได้ไม่เกิน 2 ข้อ) 
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ผลการศึกษา (8) 

ธรรมาภิบาลกบัการบริหารสถาบนัอดุมศกึษาไทย (ณดา จนัทร์สม) 

องค์ประกอบของการประกันคณุภาพภายใน เลือก 1 เลือก 2 

ร้อยละ (คน) ร้อยละ (คน) 

องค์ประกอบที่ 1: ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผน 5.6 3 0.0 0 

องค์ประกอบท่ี 2: การผลิตบัณฑติ 64.8 35 0.0 0 

องค์ประกอบที่ 3: กิจกรรมการพัฒนานักศกึษา 0.0 0 0.0 0 

องค์ประกอบที่ 4: การวิจัย 25.9 14 65.6 21 

องค์ประกอบที่ 5: การบริการวิชาการแก่สังคม 1.9 1 6.3 2 

องค์ประกอบท่ี 6: การท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม 0.0 0 0.0 0 

องค์ประกอบที่ 7: การบริหารและการจดัการ 0.0 0 9.4 3 

องค์ประกอบที่ 8: การเงินและงบประมาณ 0.0 0 6.3 2 

องค์ประกอบที่ 9: ระบบและกลไกการประกันคณุภาพ 1.9 1 12.5 4 

รวม 100 54 100.0 32 

ตารางที่ 9 องค์ประกอบของการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่สถาบันอุดมศึกษาประสบปัญหาและอุปสรรคใน
การปฎิบัติตามตัวบ่งช้ีในองค์ประกอบ มากที่สุด (ระบุได้ไม่เกิน 2 ข้อ) 
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บทสรุป (1) 

ธรรมาภิบาลกบัการบริหารสถาบนัอดุมศกึษาไทย (ณดา จนัทร์สม) 

 สถาบันอุดมศึกษาของไทยก าลังเผชิญกับปัจจัยท้าทายจากการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมทั้งภายในและ
ภายนอกสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งการก ากับดูแลสถาบันอุดมศึกษาให้มีการด าเนินงานที่สอดคล้องตามหลักธรรมาภิ
บาลเป็นประเด็นหลักที่สถาบันอุดมศึกษาจะต้องให้ความส าคัญอย่างมาก   

 กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ฉบับที่ 2 คาดหวังจากอุดมศึกษาไม่เพียงจ ากัดเฉพาะเรื่องการเรียนการสอน
ภายในสถาบันอุดมศึกษาเท่านั้น แต่ยังต้องตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศ และเป็นฟันเฟืองส าคัญต่อการยกรับ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของไทยเพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วย   

 การใช้กลไกธรรมาภิบาลเป็นเครื่องมือส าคัญในการขับเคลื่อนสถาบันอุดมศึกษาให้มุ่งสู่ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน และคุณภาพของการศึกษา ต้องตอบโจทย์ส าคัญคือ ผลลัพธ์ หรือเป้าหมายที่เป็น
รูปธรรมที่สถาบันอุดมศึกษาจะมุ่งหน้าไปสู่การบรรลุผลเป็นอย่างไร และด้วยความคาดหวังที่สูงขึ้นต่อ
สถาบันอุดมศึกษาจากสังคม ท าให้สถาบันอุดมศึกษาต้องก าหนดทิศทางและเป้าหมายที่จะตอบโจทย์ส าคัญน้ันด้วย    
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บทสรุป (2)  

ธรรมาภิบาลกบัการบริหารสถาบนัอดุมศกึษาไทย (ณดา จนัทร์สม) 

 การมีระบบและกลไกในการประกันคุณภาพที่ดีจะช่วยเป็นเครื่องมือในการก ากับธรรมาภิบาล และการบริหาร
จัดการต้ังแต่ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลผลิต และน าไปสู่ผลลัพธ์ของการด าเนินงาน  แต่อย่างไรก็ดี ผลการศึกษา
สะท้อนให้เห็นว่ากลไกการประกันคุณภาพที่เป็นอยู่ในปัจจุบันยังมิได้ตอบโจทย์การเป็นเครื่องมือดังกล่าวนั้น    
 
 ตัวอย่างในต่างประเทศได้ก าหนดรูปแบบโครงสร้างการก ากับธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษาไว้หลายรูปแบบ 
และการน าไปใช้ก็แตกต่างกันตามบริบทของแต่ละประเทศและสถาบันอุดมศึกษา ดังนั้น การก าหนดโครงสร้างและ
องค์ประกอบของกรรมการสภา จึง เป็นปัจจัยหนึ่งที่ต้องให้ความส าคัญเพื่อการก ากับธรรมาภิบาลใน
สถาบันอุดมศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงเกิดเป็นค าถามว่า องค์ประกอบของสภามหาวิทยาลัยตามที่ก าหนดไว้
ใน พรบ. นั้น เป็นโครงสร้างธรรมาภิบาลที่ตอบโจทย์ผลลัพธ์และเป้าหมายที่สถาบันอุดมศึกษาหรือไม่  
 
 ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษามีความเห็นต่อองค์ประกอบธรรมาภิบาลที่ส าคัญในการก ากับธรรมาภิบาล 
โดยเฉพาะในกระบวนการสรรหากรรมการสภา ผู้บริหารระดับสูง และผู้บริหารระดับคณะ ให้น้ าหนักกับ หลักนิติ
ธรรม หลักคุณธรรม หลักความรับผิดรับชอบ และความโปร่งใส  ซึ่งสอดคล้องกับกรอบแนวคิดในการใช้ธรรมาภิบาล
เพื่อขับเคลื่อนประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน ต้องมุ่งให้เกิดความรับผิดรับชอบของผู้บริหาร
สถาบันอุดมศึกษา (Accountability)  
     27 



บทสรุป (3) 

ธรรมาภิบาลกบัการบริหารสถาบนัอดุมศกึษาไทย (ณดา จนัทร์สม) 

  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพที่เป็นอยู่ในปัจจุบันยังมิได้ตอบโจทย์ตามวิสัยทัศน์ พันธกิจและ
เป้าหมายของสถาบันอุดมศึกษาได้ทั้งหมด และยังถูกมองว่าเป็นภาระต่อการด าเนินงาน ปัญหาอยู่ที่  องค์ประ
กอและตัวบ่งชี้ไม่สอดคล้องกับพันธกิจและเป้าหมายของมหาวิทยาลัยซึ่งแต่ละแห่งมีบริบทที่แตกต่างกัน ท าให้
ประสบปัญหาในการปฏิบัติ และท าให้ประสิทธิผลของระบบประกันคุณภาพถูกลดทอนลง 
 
 ระบบประกันคุณภาพที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ยังมิได้ตอบโจทย์ผลลัพธ์ที่แท้จริงว่า สถาบันอุดมศึกษาของไทย
จะต้องขับเคลื่อนไปสู่การน าส่งผลลัพธ์อะไรให้แก่สังคม  แม้ว่าระบบประกันคุณภาพที่เป็นอยู่จะมีการประเมิน
ตั้งแต่ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ และผลผลิต แต่ยังไม่ได้สะท้อนผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมว่า สถาบันอุดมศึกษาจะ
สามารถตอบโจทย์ความต้องการเหล่านั้นได้หรือไม่ และมีประสิทธิภาพเพียงใด  ซึ่งสะท้อนจากปัญหาที่เกิดขึ้น
ในการจัดการอุดมศึกษาที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการผลิตบัณฑิตไม่ตรงกับความต้องการของตลาด บัณฑิตที่
ส าเร็จการศึกษาไม่มีคุณภาพ ผลงานวิจัยไม่ได้ถูกน าไปใช้ประโยชน์ บทบาทการบริการวิชาการเพื่อสังคมไม่
ชัดเจน เป็นต้น  

 หน่วยงานรัฐที่ควรจะมีบทบาทในการก ากับธรรมาภิบาลของสถาบันอุดมศึกษาอย่าง สกอ. ไม่มีโครงสร้าง 
การก าหนดบทบาท รูปแบบ และวิธีการในการก ากับธรรมาภิบาลอย่างชัดเจน    
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ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย (1) 

ธรรมาภิบาลกบัการบริหารสถาบนัอดุมศกึษาไทย (ณดา จนัทร์สม) 

1)  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาควรพิจารณาทบทวนบทบาทและปรับโครงสร้างของ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาให้เอื้อต่อการก ากับธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา ถึงแม้ว่า
สถาบันอุดมศึกษาจะมีความเป็นอิสระทางวิชาการ แต่การก ากับธรรมาภิบาลควรมีหน่วยงานรัฐที่
รับผิดชอบดูแลในเรื่องดังกล่าว วัตถุประสงค์ส าคัญประการหนึ่งคือ เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาได้
ปฏิบัติตามบทบาทเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของเจ้าของที่แท้จริง ซึ่งก็คือสังคมโดยรวมหรือ
ประชาชนในชาติทั้งหมด ที่มีความคาดหวังที่เพิ่มมากขึ้นจากสถาบันอุดมศึกษา รวมถึง เพื่อให้
สถาบันอุดมศึกษามีโครงสร้างธรรมาภิบาลที่จะน าไปสู่ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ
ปฏิบัติงาน ผลลัพธ์ในการบริหารงานที่ดี และความโปร่งใสตรวจสอบได้  

2)  หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง สกอ.  สมศ. หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง และสถาบันอุดมศึกษา ต้องร่วมกัน
พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพที่สามารถตอบสนองต่อวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมาย
ของสถาบันอุดมศึกษาได้จริง และสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนากระบวนการท างานให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้นได้ 
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ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย (2) 

ธรรมาภิบาลกบัการบริหารสถาบนัอดุมศกึษาไทย (ณดา จนัทร์สม) 

3) หน่วยงานที่ท าหน้าที่ในการก ากับดูแลธรรมาภิบาลและคุณภาพการศึกษาควรพัฒนาแนวทางใน
การเชื่อมโยงธรรมาภิบาลและคุณภาพการศึกษาให้เป็นกลไกในการก ากับดูแลสถาบันอุดมศึกษา
ได้  

 ตัวอย่างในต่างประเทศ เช่น การผูกพันกับการจัดสรรงบประมาณอุดหนุน หรือการผูกโยงกับเงิน
อุดหนุนที่จ่ายให้แก่ผู้เรียน เป็นต้น  

4)   หน่วยงานที่ท าหน้าที่ในการก ากับดูแล ควรวางแนวทางที่เป็นรูปธรรมในการพัฒนาธรรมาภิบาล
และการบริหารจัดการอุดมศึกษา ได้แก่  

    4.1) การเพิ่มศักยภาพของผู้น าสถาบันอุดมศึกษาตั้งแต่ระดับสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหาร
ระดับสูง และระดับคณะ เพื่อให้เข้าใจถึงบทบาทและหน้าที่และมีความเข้มแข็งในการก ากับและ
ขับเคลื่อนนโยบาย โดยอาจพิจารณารูปแบบการพัฒนาจากตัวอย่างของสถาบัน (Institute of 
Directors: IOD) ที่มีการก าหนดคุณสมบัติของผู้ที่จะเป็นกรรมการสภาไว้ และมีกลไกในการพัฒนา
บุคคลเหล่านั้นให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
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ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย (3) 

ธรรมาภิบาลกบัการบริหารสถาบนัอดุมศกึษาไทย (ณดา จนัทร์สม) 

    4.2) พิจารณาปรับโครงสร้างการบริหารธรรมาภิบาลของสถาบันอุดมศึกษา ในส่วนของ
การก าหนดที่มาของนายกสภาและกรรมการสภา รวมถึงผู้บริหารระดับสูงในระดับอธิการบดี 
และระดับคณะ โดยให้มีการศึกษาถึงโครงสร้างที่เหมาะสมและของแต่ละสถาบันอุดมศึกษา  โดย
ค านึงถึงความเป็นอิสระและคงอ านาจในการดูแลตนเอง และมีความยืดหยุ่นตามบริบทของแต่ละ
สถาบันอุดมศึกษา  และควรมีกลไกในการก ากับดูแลให้โครงสร้างมีลักษณะเป็นการก ากับดูแล
จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (stakeholder governance) หรือ การก ากับดูแลกึ่งรัฐ (semi-state 
governance) มากขึ้น เพื่อให้สภามีบทบาทในการก ากับทิศทางมหาวิทยาลัยเพื่อน าตอบสนอง
ต่อความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความต้องการของสังคม และเป้าหมายของการพัฒนา
ประเทศได้ดียิ่งขึ้น   

 แต่ทั้งนี้ ต้องมีความชัดเจนในการนิยามความเป็นเจ้าของและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียว่ามิได้หมายถึง
เฉพาะกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการบริหารกิจการภายในมหาวิทยาลัยหรืออาจารย์และ
นักศึกษาเท่านั้น แต่หากรวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้
สามารถตอบสนองต่อเป้าหมายและความต้องการพัฒนาของประเทศได้ด้วย  
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ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย (4) 

ธรรมาภิบาลกบัการบริหารสถาบนัอดุมศกึษาไทย (ณดา จนัทร์สม) 

      

   4.3) พัฒนาระบบประเมินธรรมาภิบาลสถาบันอุดมศึกษาอย่างครบวงจร เช่น โครงสร้าง
ธรรมภิบาล กระบวนการได้มาของนายกสภา กรรมการสภา ผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหารระดับ
คณะ โดยเน้นการก ากับธรรมาภิบาลในกระบวนการด้วย.  
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ธรรมาภิบาลกบัการบริหารสถาบนัอดุมศกึษาไทย (ณดา จนัทร์สม) 33 


