
ธรรมาภิบาลของสภามหาวิทยาลัย
กับการบริหารมหาวิทยาลัยยุคใหม่

โดย
ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน



เป็นองค์กรทางวิชาการระดับสูงของสังคม (Academic Organization)

เป็นองค์กรพหุกจิ (Multi-Tasks) ท าหน้าที่หลายด้าน
สอน
วิจัย
บริการทางวิชาการ
ทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม

สร้างคน 
สร้างความรู้ 

สร้างนวัตกรรม

สู่ความเป็นเลศิ

ภารกจิที่เป็นพหุกจิต้องอาศัย “วิชาการ” ช้ันสูง เป็นปัจจัยในการด าเนิน
ภารกจิ

มหาวิทยาลยัจึงเป็นแหล่งรวมความรู้ของสังคมและเป็นชุมชนทาง
วิชาการ (Academic Community) ที่ช่วยขบัเคล่ือนการพฒันาสังคม 
โดยอาศัยปัจจัยทางวิชาการเป็นส าคัญ
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I  สถานะของมหาวทิยาลยัในสังคมไทย



มหาวทิยาลยั
จงึต้องยดึหลกั

“อตัตาภิบาล” (Self Government)
ความเป็นอสิระ (Autonomy)
เสรีภาพทางวชิาการ (Academic Freedom)
ความรับผดิชอบต่อสังคม (Social Responsibility)

หลกั “ธรรมาภิบาล” (Good Governance)

วฒันธรรม “คุณภาพ” (Quality Culture)

นิติธรรม (Rule of Law)
คุณธรรม (Merit System)
ความโปร่งใส (Transparency)
ความมส่ีวนร่วม (Participation)
ความรับผดิชอบ (Accountability)
ความคุ้มค่า (Cost Effectiveness)
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II
ความพยายามใน

การพฒันา
ระบบบริหาร

มหาวทิยาลยัให้เกิด 
“ประสิทธิภาพ” 
และบรรลุความ  
เป็นเลศิได้เร็วขึน้

II.1  กระจายอ านาจบริหารไปยงัสภามหาวิทยาลยั 
เพ่ือลดขั้นตอนและเพิม่ความคล่องตัว

การอนุมัติหลกัสูตรและการเปิดสอน

การแต่งตั้งต าแหน่งทางวิชาการ

การบริหารบุคลากรประเภทพนักงาน
มหาวิทยาลยั

การจัดตั้งหน่วยงานภายใน
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II.2  ปรับเปลีย่นฐานะและรูปแบบของมหาวิทยาลยั
ของรัฐที่เป็นส่วนราชการให้เป็นมหาวิทยาลยั
ในก ากบัของรัฐที่สามารถบริหารและจัดการได้
เบ็ดเสร็จ ส้ินสุดที่สภามหาวิทยาลยัของตนเอง
มากที่สุด เกดิการเปลีย่นแปลงส าคัญด้าน

ความสัมพนัธ์ระหว่างมหาวิทยาลยักับ
รัฐบาล
การจัดองค์กรและการแบ่งส่วนงานภายใน
การบริหารงานบุคคล

ด้านการเงินและทรัพย์สิน
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II
ความพยายามใน

การพฒันา
ระบบบริหาร

มหาวทิยาลยัให้เกิด 
“ประสิทธิภาพ” 
และบรรลุความ 
เป็นเลศิได้เร็วขึน้



II.3 การปฏิรูปมหาวิทยาลยัตาม พ.ร.บ.การศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ.2542 และกรอบแผนระยะยาว 15 ปี 
ฉบับที่ 2 พ.ศ.2551-2565

ธรรมาภิบาลและการบริหาร
การปฏิรูปการด าเนินงานของสภาฯ 
และการบริหารมหาวิทยาลยั
การจัดให้มีคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผล (Audit Committee)
การเทียบระดับการก ากบัดูแลและ
การบริหารจัดการ
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II
ความพยายามใน

การพฒันา
ระบบบริหาร

มหาวทิยาลยัให้เกิด 
“ประสิทธิภาพ” 
และบรรลุความ 
เป็นเลศิได้เร็วขึน้



การประกนัคุณภาพภายใน

การจัดอนัดับมหาวิทยาลยั

การประกนัคุณภาพการศึกษา (Quality 
Assurance) และการจัดอนัดับ
มหาวิทยาลยั (University Ranking)

การประกนัคุณภาพภายนอก
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II
ความพยายามใน

การพฒันา
ระบบบริหาร

มหาวทิยาลยัให้เกิด 
“ประสิทธิภาพ” 
และบรรลุความ 
เป็นเลศิได้เร็วขึน้



การพฒันาภาวะผู้น า

การพฒันาคุณภาพการสอนและ
สนับสนุนการเรียนรู้

การพฒันาความเป็นมืออาชีพ

การพฒันาคุณภาพบุคลากรมหาวิทยาลยั
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ความพยายามใน

การพฒันา
ระบบบริหาร

มหาวทิยาลยัให้เกิด 
“ประสิทธิภาพ” 
และบรรลุความ 
เป็นเลศิได้เร็วขึน้



II.2  
รายงาน
การวิจัย

ประสิทธิภาพ
และ

การบริหาร
จัดการของ
มหาวิทยาลยั
ในก ากบัของรัฐ

กลุ่มมหาวทิยาลัยในก ากับของรัฐ

มหาวทิยาลยัในก ากบัของ
รัฐตั้งแต่เร่ิมต้นก่อตั้ง

มหาวทิยาลยัในก ากบั
ของรัฐที่แปรสภาพมา
จากมหาวทิยาลยัเดมิ

มหาวทิยาลยัในก ากบัของรัฐ
ที่ยกระดบัมาจาก

สถาบันการศึกษาที่มีอยู่แล้ว

รุ่นที่ 1
พ.ศ.2541

รุ่นที่ 2
พ.ศ.2550-2551

รุ่นที่ 3
พ.ศ.2558-2559

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี (2533)
มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ (2535)
มหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง (2541)

มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั 
(2540)
มหาวทิยาลยัมหามกฏุราชวทิยาลยั (2540)
มหาวทิยาลยัพะเยา (2553)
มหาวทิยาลยันวมนิทราธิราช (2553)
สถาบันดนตรีกลัยานิวฒันา (2555)
ราชวทิยาลยัจุฬาภรณ์ (2559)

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี (2541)

มหาวทิยาลยัมหิดล (2550)
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอม
เกล้าพระนครเหนือ (2550)
มหาวทิยาลยับูรพา (2551)
มหาวทิยาลยัทกัษิณ (2551)
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั (2551)
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ (2551)
สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกล้าเจ้า
คุณทหารลาดกระบัง (2551)

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ (2558)
มหาวทิยาลยัขอนแก่น (2558)
มหาวทิยาลยัสวนดุสิต (2558)
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ (2558)
มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ
(2559)
มหาวทิยาลยัศิลปากร (2559)
มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 
(2559)รูปที่ 1 กลุ่มมหาวทิยาลยัในก ากบัของรัฐ 9



(1)
หลกัการ/แนวคดิ/

เจตนารมณ์
ของการเป็น
มหาวทิยาลยั
ในก ากบัของรัฐ

(4)
ข้อเสนอ

แนวทางการปรับปรุง

(2)
สภาพการด าเนินงาน

และ
การบริหารจัดการจริง

ในปัจจุบันของ
มหาวทิยาลยัในก ากบั

ของรัฐ

(3)
วเิคราะห์ความแตกต่าง
ระหว่างหลกัการและ

สภาพการด าเนินงานจริง

• การศึกษาเอกสาร
• การวเิคราะห์ข้อมูล/สถิติ
• การสัมภาษณ์ผู้มส่ีวนได้
ส่วนเสีย

• การสัมภาษณ์ผู้บริหาร
มหาวทิยาลยัในก ากบัฯ

• วเิคราะห์ข้อดข้ีอเสีย

• การศึกษาเอกสาร
• การศึกษากฎหมาย 
นโยบาย และยุทธศาสตร์

• การสัมภาษณ์
ผู้เช่ียวชาญ/ 
ผู้ทรงคุณวุฒิ

รูปที่ 2 กรอบแนวคดิการวจิัย

II.2 
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(1)
การบริหารโดยใช้หลกัการบริหารจัดการที่ด ี(Good Governance)  โดยมสีภามหาวทิยาลยัเป็น

องค์คณะสูงสุดในการตดัสินใจ

รูปที ่3 ข้อดขีองการเป็นมหาวทิยาลยัในก ากบัของรัฐ

เสรีภาพทาง
วชิาการ

ความเป็นเลศิ
ทางวชิาการ

ประสิทธิภาพ/ประสิทธิผล 
การใช้ทรัพยากร

(2)
การจัดการบุคคล

(3)
การจัดการงบประมาณ 
การเงนิ และทรัพย์สิน

(4)
การจัดโครงสร้างองค์กรและ
การแบ่งส่วนงานภายใน

ก าหนดต าแหน่ง/จ านวน
อตัราก าลงัได้เอง

ก าหนดเงนิเดือนและ
ผลตอบแทนได้เอง

มีการประเมินผลงาน
ที่ชัดเจน

ก าหนดระเบียบ
การบริหารงานบุคคลได้เอง

ได้รับงบประมาณแบบอุดหนุน
ทั่วไป (Block grant)

บริหารเงนิรายได้เอง
และไม่ต้องส่งคืนคลงั

สามารถตัดสินใจกู้ยืม/     
ลงทุนเองได้

ก าหนดโครงสร้างองค์กรและ
การแบ่งส่วนงานภายในได้เอง

มีวธิีการติดตามประเมินผล
การด าเนินงานขององค์กรเอง

มีระบบการติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลที่มี
ประสิทธิภาพ

II.2
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ก าหนดระเบียบ
การบริหารงานงบประมาณ 
การเงนิและพสัดุได้เอง



II.2
บทวิเคราะห์

ข้อเสนอแนวทาง
การปรับระบบและ
ประสิทธิภาพ    

การบริหารจัดการ
มหาวิทยาลยัใน
ก ากบัของรัฐ

การก ากับดูแลการบริหารจัดการ: สภาเป็นองค์กรท่ีก ากับดูแล
สูงสุด จะต้องเข้มแข็งสามารถพทัิกษ์ธรรมาภิบาล
มหาวทิยาลัยได้ดี จึงต้องปฏิรูปท้ังองค์ประกอบและวธีิการ
ด าเนินงานของสภาฯ

ความเป็นผู้น า (LEADERSHIP): ความเป็นผู้น าของผู้บริหาร
และความต่อเน่ืองของนโยบายและการบริหารจัดการ

ระบบบริหารจัดการท่ีเป็นอิสระก ากับตัวเอง (SELF 
GOVERNANCE) ท้ังด้านวชิาการ การบริหารบุคคลและ   
การบริหารการเงินและทรัพย์สิน ต้องมีการจัดระบบงาน
ภายในท่ีมีประสิทธิภาพ เพ่ือช่วยกลั่นกรองเสนอแนะ อาทิ 
สภาวชิาการ และคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่างๆ

ระบบการติดตามตรวจสอบและประเมินผลที่ด ี(Audit 
Committee) เพ่ือความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และน าผลมา
ปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพอย่างสม ่าเสมอ
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หน่วยงานภายนอกท่ีก ากับดูแล ท้ังด้านนโยบาย วชิาการ 
การเงินและทรัพย์สิน จ าเป็นต้องตระหนัก และเข้าใจถึง  
ความแตกต่างของการด าเนินงานของมหาวทิยาลัยในก ากับ
ของรัฐกับส่วนราชการอ่ืนๆ ควรเป็น Post Audit เน้นผลลัพธ์
มากกว่ากระบวนการท างาน

ความเข้าใจของสาธารณชนและผู้มีส่วนได้เสีย ต้องสร้างความ
เ ข้ า ใจแ ก่สาธารณชนถึ งสภาพท่ีแ ท้จ ริงของการ เ ป็น
มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐเพ่ือประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
และความเป็นเลิศ อันจะเป็นประโยชน์ส่วนรวมของประชาชน
และประเทศชาติ

การเตรียมความพร้อมก่อนการเป็นมหาวทิยาลัยในก ากับ
ของรัฐ ท้ังในเชิงระบบ ความเข้าใจของบุคลากร ตลอดจน
การเตรียมการด้านต่างๆ
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ข้อเสนอแนวทาง
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II.2
ข้อสรุป

ที่ตอบโจทย์ของ
การวิจัย 3 ประการ

ข้อที่ 1: การเป็นมหาวทิยาลยัในก ากบัของรัฐ มคีวามส าคญัต่อการพฒันา
ระบบอุดมศึกษาของประเทศไทยหรือไม่ มากน้อยเพยีงใด
1. ในระดบันโยบาย พบว่า การผลกัดนัให้เป็นมหาวทิยาลยัในก ากบัของรัฐ 

ยงัคงมคีวามส าคญัและเกดิประโยชน์อย่างมากต่อการพฒันาระบบ
อุดมศึกษาของไทย

2. ในระดบัสถาบัน พบว่า การเป็นมหาวทิยาลยัในก ากบัของรัฐเป็นส่ิงที่
เกื้อหนุนประโยชน์ (Enabler) ต่อการบริหารจัดการที่ดขีองมหาวทิยาลยั
อย่างชัดเจน อย่างน้อยในเร่ืองการบริหารงานบุคคล

3. แม้ว่ารัฐบาลพยายามผ่อนปรนและออกกฏหมายเพ่ือให้อสิระใน        
การด าเนินงานแก่มหาวทิยาลยัรัฐมาตลอด ตั้งแต่ปี พ.ศ.2540 เช่น
เร่ืองการจัดการเงนิรายได้ การบริหารงานบุคคล การปรับปรุงโครงสร้าง
องค์กร ฯลฯ แต่การเป็นมหาวทิยาลยัในก ากบัของรัฐอย่างเตม็ตัวนั้นยงั
มคีวามจ าเป็นทั้งเหตุผลในเชิงกฏหมาย เชิงการปฏิบัตกิาร และการเป็น
หลกัค า้ประกนัความเป็นอสิระอย่างแท้จริงในระยะยาว

4. สภามหาวทิยาลยัและผู้บริหารต้องเข้าใจและสามารถใช้ประโยชน์จาก
สถานะการเป็นมหาวทิยาลยัในก ากบัของรัฐ ในการพฒันาองค์กรจึงจะ
ท าให้เกดิผลสัมฤทธ์ิอย่างแท้จริง

5. รัฐบาลควรผลกัดนันโยบายมหาวทิยาลัยในก ากบัของรัฐต่อไป เพ่ือให้
มหาวทิยาลยัที่มคีวามพร้อมมโีอกาสได้ใช้ศักยภาพของตนได้อย่างเตม็ที่
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II.2
ข้อสรุป

ที่ตอบโจทย์ของ
การวิจัย 3 ประการ

ข้อที่ 2: สภาพการด าเนินงานจริงที่เกดิขึน้ในมหาวทิยาลยัในก ากบั
ของรัฐ เป็นอย่างไร เม่ือเปรียบเทยบกบัหลกัการ แนวคิด และ
เจตนารมณ์ท่ีถูกต้องของการเป็นมหาวทิยาลยัในก ากบัของรัฐ 

• ข้อสรุปจากการศึกษา
1. มีมหาวทิยาลยัในก ากบัของรัฐ (ทั้งที่แปรสภาพ และที่เกดิขึน้เป็น 

มหาวทิยาลยัในก ากบัฯ) ที่ประสบความส าเร็จ และไม่ประสบ
ความส าเร็จจากสถานะการเป็นมหาวทิยาลยัในก ากบัของรัฐ 

2. ปัจจัยพืน้ฐานที่ส าคัญที่จะท าให้การเป็นมหาวทิยาลยัในก ากบั  
ของรัฐ เกดิผลสัมฤทธ์ิตามที่คาดหวงัไว้คือ “การมีธรรมาภิบาล” 
ในการจัดองค์กร

3. “การเป็นมหาวทิยาลยัในก ากบัของรัฐ”  เปรียบเสมือนเป็น        
การปลดปล่อยมหาวทิยาลยัใหมีอสิระ (ในการตดัสินใจ การก าหนด
ระเบียบการด าเนินงานของตนเอง) “การมีธรรมาภิบาล” 
เปรียบเสมือนกรอบที่ประคองให้มหาวทิยาลยัพฒันาอย่างมีวนัิย 
ไม่ออกนอกเส้นทางที่ตั้งไว้

“การเป็นมหาวทิยาลัย
ในก ากับของรัฐท าให้
มหาวทิยาลัยมีโอกาส
บรรลุเป้าหมายของ
การด าเนินงาน
ได้รวดเร็วและมี

ประสิทธิภาพมากขึน้”
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ข้อที่ 3: รัฐบาลควรมีแนวทางในการผลกัดนัการพฒันา           
“ระบบ” มหาวทิยาลยัในก ากบัของรัฐอย่างไร

• ข้อสรุปจากการศึกษา
รัฐบาลควรสนับสนุนนโยบายมหาวทิยาลยัในก ากบัของรัฐต่อไป 
อย่างเตม็ที่ บนฐานความคิดต่อไปนี้
1. การเป็นมหาวทิยาลยัในก ากบัของรัฐจะเกดิประโยชน์สูงสุดก็

ต่อเม่ือมหาวทิยาลยัมีความพร้อมที่จะเปลีย่นแปลง และมีทิศ
ทางการพฒันาท่ีถูกต้องและชัดเจน

2. ธรรมาภิบาลเป็นปัจจัยพืน้ฐานที่มหาวทิยาลยัในก ากบัของรัฐ   
ต้องมี (ส าคัญมากกว่าธรรมาภิบาลในมหาวทิยาลยัรัฐเดมิ)

“การเป็นมหาวทิยาลัย
ในก ากับของรัฐท าให้
มหาวทิยาลัยมีโอกาส
บรรลุเป้าหมายของ
การด าเนินงาน
ได้รวดเร็วและมี

ประสิทธิภาพมากขึน้”
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II.2
ข้อสรุป

ที่ตอบโจทย์ของ
การวิจัย 3 ประการ



III  
การปฏิรูปมหาวิทยาลยั
ตาม พ.ร.บ.การศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ.2542

และกรอบแผนระยะยาว 
15 ปี ฉบับที่ 2

(พ.ศ.2551-2565)

การปฏิรูปสภามหาวทิยาลัยและ
การบริหารจัดการ

การจัดให้มีการติดตามตรวจสอบ
และประเมินผลการปฏิบัติงาน

ธรรมาภิบาล
และ

การบริหารจัดการ

การเทียบระดับการก ากับดูแลและ
การบริหารจัดการ
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III.1
การปฏิรูปสภา

และ
การบริหารจัดการ

ฐานะและอ านาจหน้าที่

องค์ประกอบและการได้มาของสภา

ความสัมพนัธ์ระหว่างสภากบัผู้บริหาร

การด าเนินงานของสภา
18

หลกัการและเหตุผล



III.1.1 
หลกัการและ
เหตุผลใน
การปฏิรูป

สภา
มหาวิทยาลยั

สภามหาวิทยาลัยเป็นองค์กรสูงสุดที่ก าหนดและก ากับนโยบาย ดูแลการบริหาร
จัดการให้เกิดการปฏิบัติตามนโยบายและพันธกิจของมหาวิทยาลัยอย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล เป็นสภาผู้ก ากับ (GOVERNING BOARD) ที่
พิทั ก ษ์ ธ ร รม าภิ บ า ล  (GOOD GOVERNANCE)  แ ล ะ อั ตต าภิ บ า ล  (SELF 
GOVERNANCE)เพ่ือให้เกิดการบริหารจัดการที่ดีตามระบบคุณธรรม โปร่งใส 
ตรวจสอบได้ มอีสิระและรับผดิชอบต่อสังคม

สภามหาวิทยาลัยเป็นองค์กรก ากับดูแลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย 
(GOVERNING BOARD) โดยมีอธิการบดีเป็นผู้บริหารสูงสุด (CHIEF 
EXECUTIVE) สภามหาวิทยาลัยรับผิดชอบด้าน GOVERNANCE และอธิการบดี
รับผิดชอบเร่ือง MANAGEMENT เป็นหลัก ทั้ งสภาฯ และอธิการบดีจึง ร่วม
รับผิดชอบการก ากับ ดูแลและการบริหารมหาวิทยาลัย  (UNIVERSITY 
GOVERNANCE)

การที่จะปฏิรูปมหาวทิยาลยัให้บรรลุความเป็นเลิศ จ าเป็นต้องมีการปฏิรูปสภา
มหาวิทยาลัยให้มีความเป็นอิสระ คล่องตัว มีความรับผิดชอบต่อสังคม มี
ประสิทธิภาพและมีความสัมพันธ์ในการท างานกับอธิการบดีและผู้บริหาร
ระดับสูงดียิ่งขึน้  โดยมุ่งหวังที่จะสร้างความเข้มแข็ง (STRONG EXECUTIVE) 
ให้กบัสภามหาวทิยาลยัและอธิการบดี
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III.1.2
ฐานะของ

มหาวทิยาลัย
ตาม พ.ร.บ.

มหาวทิยาลยัอสิระ 
(AUTONOMOUS 

UNIVERSITY) 

สภาผู้ก ากบั 
(GOVERNING BOARD) 

ฐานะของ
มหาวทิยาลยั
ในก ากบั  
ของรัฐ

เป็นนิตบุิคคล 

เป็นหน่วยงานในก ากบัของรัฐ 
ขึน้ตรงต่อรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ

มคีวามเป็นอสิระ คล่องตวั
และมเีสรีภาพทางวชิาการ

สามารถพฒันาระบบ
บริหารที่เป็นของตนเอง

อยู่ภายใต้การก ากบัของ
สภามหาวทิยาลยัของตนเอง 
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III.1.3 
อ านาจหน้าที่ของ
สภามหาวทิยาลยั
(ตาม พ.ร.บ. ม.ข. 

พ.ศ. 2558)

การก าหนด
ทิศทาง เป้าหมาย
และนโยบาย  

G OV E R N I N G  
B OA R D

การด าเนินภารกจิด้านต่างๆ

ด้านการบริหารและวิชาการ

ด้านการพฒันามหาวิทยาลยั

ด้านการจัดหารายได้และ
แหล่งทุน
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การอนุมัติ
การจัดต้ัง การรวมและยุบเลิกส่วนงาน
มหาวทิยาลัย

การรับเข้าสมทบ การจัดการศึกษาร่วมของ
สถาบันการศึกษาข้ันสูงอ่ืน หรือการยกเลิก

หลักสูตรการศึกษาและการเปิดสอน 
รวมท้ังการยุบรวมหรือการยกเลิก

การให้ปริญญาและประกาศนียบัตร

งบประมาณรายรับ และงบประมาณ
รายจ่ายของมหาวทิยาลัย

การจัดต้ังองค์กรท่ีเป็นนิติบุคคล หรือ
การยกเลิก

22

G OV E R N I N G  
B OA R D

III.1.3 
อ านาจหน้าที่ของ
สภามหาวทิยาลยั
(ตาม พ.ร.บ. ม.ข. 

พ.ศ. 2558)



การแต่งต้ัง
และถอดถอน

พจิารณาด าเนินการเพ่ือทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าแต่งต้ังและถอดถอนนายกสภาฯ 
กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ อธิการบดี 
ศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์พเิศษ

รองอธิการบดี คณบดี ผู้อ านวยการสถาบัน 
ผู้อ านวยการส านัก ศาสตราจารย์เกียรติคุณ 
รองศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์พเิศษ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
พเิศษ และกรรมการสภาวชิาการ

คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ
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B OA R D

III.1.3 
อ านาจหน้าที่ของ
สภามหาวทิยาลยั
(ตาม พ.ร.บ. ม.ข. 

พ.ศ. 2558)



การออก
ข้อบังคับ 
ระเบียบ 
ประกาศ

การบริหาร การเงิน การพสัดุและทรัพย์สิน

การบริหารงานบุคคล

เกี่ยวกับการจัดการท่ัวไป

เกี่ยวกับการศึกษา วจิัย บริการวชิาการ 
และทะนุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม

การก ากับ      
การด าเนินงาน

ของ
มหาวทิยาลัย

ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานของ
อธิการบดี และหัวหน้าส่วนงาน

ประสานและส่งเสริมให้เกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล

ปรับเปลี่ยนการเป็นมหาวทิยาลัยใน
ก ากับของรัฐให้สมบูรณ์ตาม               
บทเฉพาะกาลของ พ.ร.บ. ม.ข. 2558
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G OV E R N I N G  
B OA R D

III.1.3 
อ านาจหน้าที่ของ
สภามหาวทิยาลยั
(ตาม พ.ร.บ. ม.ข. 

พ.ศ. 2558)

รับรองรายงานประจ าปี และเสนอต่อ
รัฐมนตรีเพ่ือทราบ



III.1.4 
องค์ประกอบ
และการได้มา
ของสภา

มหาวทิยาลัย

องค์ประกอบ
5 รูปแบบ 

การได้มา

โปรดเกล้าแต่งตั้ง นายกสภาและ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒจิากบุคคลภายนอก

การสรรหาตามข้อบังคบัของสภาสถาบันอุดมศึกษา

การเลือกกนัเอง ในกลุ่มผู้บริหารและคณาจารย์

รัฐมนตรีเลือกจากบัญชีรายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิ

โดยต าแหน่ง

ACADEMIC

CORPORATE

TRUSTEE

REPRESENTATIONAL

AMALGAM

LAY BOARD

CITIZEN TRUSTEES
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III.1.5
ความสัมพนัธ์
ระหว่างสภา
มหาวทิยาลัย
กับผู้บริหาร

องค์คณะบุคคล ผู้ก าหนดนโยบายก ากบัตดิตาม 
ตรวจสอบและประเมนิผล (PERFORMANCE 
AND MANAGEMENT)  การด าเนินงานของ
อธิการบดแีละคณะ มอี านาจหน้าที่หลกัด้าน      
การก ากบัดูแล (GOVERNANCE) การด าเนินงาน
และนโยบาย ระเบียบ ข้อบังคบั ฯลฯ

น านโยบายไปสู่การปฏิบัตใิห้บังเกดิผลด ี  
ตามปณธิานและภารกจิของมหาวทิยาลยั      
มอี านาจหน้าที่เป็นผู้บริหารสูงสุด      
(CHIEF EXECUTIVE) ด้านการบริหารและ
การจัดการ(MANAGEMENT)

สภามหาวทิยาลยั  

อธิการบดแีละคณะ 

ธรรมาภิบาลกบัการบริหารที่เข้มแข็ง โปร่งใสและตรวจสอบได้
(GOOD GOVERNANCE ↔ STRONG EXECUTIVE)
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III.1.6
การปฏิรูปการ
ด าเนินงานของ

สภา
มหาวิทยาลยั

การจัดองค์กร ส่วนงาน และบุคลากรของสภา 

การประชุมสภามหาวทิยาลัย

การเพิม่พูนสมรรถนะกรรมการสภา

การประเมินผลการด าเนินงานของสภา

การประเมินการก ากับและการบริหารมหาวทิยาลัย
(MEASURING  UNIVERSITY  GOVERNANCE)
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ส านักงานสภา
มหาวทิยาลยั

คณะ 
กรรมการ
ประจ า 

คณะกรรมการเฉพาะกจิ—แต่งตั้งเป็นคร้ังคราวเพ่ือกระท าภารกจิ
ตามที่สภามหาวทิยาลยัมอบหมาย เฉพาะเร่ืองและเฉพาะกาล

จัดให้มรีองอธิการบดฝ่ีายกจิการสภา
มหาวทิยาลยั ท าหน้าที่เลขานุการสภาฯ
โดยไม่ท าหน้าที่บริหารอ่ืน

จัดให้มผีู้อ านวยการส านักงาน 
พร้อมเจ้าหน้าที่ประจ าตามจ านวนที่จ าเป็น 
ขนาดเลก็  กะทัดรัด ประหยดัและมคุีณภาพ

คณะกรรมการการเงนิและทรัพย์สิน 

คณะกรรมการบริหารงานบุคคล

คณะกรรมการต าแหน่งทางวชิาการ 

คณะกรรมการตดิตาม ตรวจสอบและ
ประเมนิผล (AUDIT COMMITTEE) 

คณะกรรมการส่งเสริมกจิการมหาวทิยาลัย 

การจัด
องค์กรส่วน
งานและ

บุคลากรของ
สภา 

III.1.6  
การปฏิรูป

การ
ด าเนินงาน
ของสภา

มหาวทิยาลัย
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การประชุมสภา
มหาวทิยาลยั

ปฏิทินการประชุมสภาฯ ที่ก าหนดไว้ล่วงหน้า
ตลอดปี 

ปรับปรุงการจัดระเบียบวาระการประชุม เน้นเร่ือง
ส าคญัที่สภาฯ ต้องอนุมตัเิองและเร่ืองเชิงนโยบาย 

เอกสารประกอบวาระประชุม สรุปประเดน็ชัดเจน
มข้ีอมูลประกอบครบถ้วนและส่งล่วงหน้าไม่น้อย

กว่า 5 วนัท าการก่อนวนัประชุม

การมส่ีวนร่วม มคีวามเป็นอสิระ และความ
รับผดิชอบต่อการแสดงข้อคดิเห็นของกรรมการสภา

เพ่ือให้ได้มตทิี่ดแีละปฏิบัตไิด้
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III.1.7  
การปฏิรูป

การ
ด าเนินงาน
ของสภา

มหาวทิยาลัย



การเพิม่พนู
สมรรถนะ

กรรมการสภา

การประเมนิผลการ
ด าเนินงานของสภา

จัดประชุม RETREAT ประจ าปี 

ปฐมนิเทศกรรมการสภาใหม่ 

การฝึกอบรม ประชุมสัมมนา การศึกษาดูงาน

การจัดให้มจีรรยาบรรณกรรมการสภา 

การปรับปรุงระบบและวธีิการสรรหานายกสภาและ
กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒ ิ

โดยการประเมนิตนเอง 

โดยการใช้ผู้ทรงคุณวุฒภิายนอก 

โดยผสมระหว่างประเมนิตนเองและผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก 

โดยการใช้เคร่ืองมือประกอบการประเมนิ
30

III.1.8  
การปฏิรูป

การ
ด าเนินงาน
ของสภา

มหาวทิยาลัย



III.1.9 
ประสิทธิภาพ
ของสภา

มหาวทิยาลัย

ภาวะผู้น าของนายกสภาสถาบัน

การมหีน่วยธุรการที่เข้มแข็งและมี
โครงสร้างการจัดองค์กรที่เหมาะสม 
: คณะกรรมการประจ าสภา

กรรมการสภาเป็นผู้ที่เข้าใจและเข้าถึง
อุดมการณ์ของมหาวทิยาลยั  มจีรรยาบรรณ
และสามารถอุทิศตนให้กบังานในหน้าที่

มกีารประชุมสม า่เสมอ ให้ความส าคญักบัเร่ืองเชิงนโยบายนวตักรรม 
ความเป็นเลศิทางวชิาการ และการบริหารจัดการที่ด ีตามหลกัอตัตาภบิาล
ธรรมาภิบาล (SELF GOVERNANCE AND GOOD GOVERNANCE)

ส านักงานสภามหาวทิยาลยั

เลขานุการสภา 

คณะกรรมการ
ประจ าสภา 

คณะกรรมการ
ติดตามตรวจสอบ
และประเมินผล 
(AUDITCOMM.)

คณะกรรมการ
การเงินและ
งบประมาณ 

คณะกรรมการ
บริหารบุคคล

ฯลฯ
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III.2 กลไกการตดิตาม ตรวจสอบและประเมนิผล   

1.  ในต่างประเทศ (สหรัฐอเมริกา องักฤษ และออสเตรเลยี) จดัให้มี
คณะกรรมการ AUDIT COMMITTEE เพ่ือ BOARD 
OVERSIGHTS OF UNIVERSITY MANAGEMENT 
ในทุกสภามหาวทิยาลยั โดยถือว่า คณะกรรมการดงักล่าวจะต้องมี
“ACCOUNTABILITY AND INDEPENDENCE” ในการท า
หน้าที่

32

III.2.1 คณะกรรมการ AUDIT COMMITTEE 
ความเป็นมาและพฒันาการของคณะกรรมการตดิตามตรวจสอบ 
และประเมนิผล (AUDIT COMMITTEE) ของสภามหาวทิยาลยั



2.  ในประเทศไทย มหาวทิยาลยัของรัฐหลายแห่งจัดให้มีคณะกรรมการ 
Audit Committee ประจ าสภามหาวิทยาลัย    โดยยึดหลักการและ
โครงสร้างของคณะกรรมการดังกล่าวจากต่างประเทศ โดยม ี        
การปรับแต่งอ านาจหน้าที่ให้ครอบคลุม การก ากับด้านนโยบาย 
แผนยุทธศาสตร์ และการด าเนินการภารกิจของมหาวิทยาลัยใน
ลักษณะ Performance Audit การปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ
ความโปร่งใส ไร้ประโยชน์ทับซ้อน และความเส่ียง รวมทั้งก าหนด
ความเช่ียวชาญเฉพาะด้านต่างๆ ของกรรมการให้ชัดเจนและ
ครอบคลุมภารกจิมากขึน้
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ความคาดหวังของ             

สภามหาวิทยาลยัต่อ           

การท าหน้าที่ของ

คณะกรรมการติดตาม 

ตรวจสอบและประเมินผลงาน 

(Audit Committee)

การพทิักษ์ช่ือเสียงของมหาวิทยาลยั 
(Guardian of The Institution’s 
Reputation) 

การกระตุ้นให้มีการพฒันาอย่าง
ต่อเน่ือง (Continuing Improvement) 

การบริหารที่มีประสิทธิภาพและ  
เกดิประสิทธิผลสูงสุด  (Efficiency & 
Effectiveness) 

Audit 
Committee
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แนวทางการปฏิบัตหิน้าทีอ่ย่างมปีระสิทธิภาพและแนวโน้มการพฒันา

ก. เหตุผลและความจ าเป็น
เพ่ือให้สภามหาวิทยาลัยสามารถท าหน้าที่ก ากับดูแลการด าเนินกิจการของ

มหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับนโยบาย ปณิธานและภารกิจอย่างมีประสิทธิภาพ 
จึงเห็นสมควรให้มีระบบการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน (AUDIT) 
ของมหาวิทยาลัยและอธิการบดี    โดยยึดหลักอัตตาภิบาลและธรรมาภิบาลหรือ
หลักการบริหารและการจัดการที่ดี (SELF-GOOD GOVERNANCE) ตาม
อ านาจหน้าที่ของสภามหาวิทยาลยัตามพระราชบัญญัติจัดตั้งมหาวิทยาลยัน้ันๆ

แนวทางการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ
I  ตัวอย่าง ระบบการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลของมหาวิทยาลยัของรัฐ
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ข. วัตถุประสงค์

ระบบการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มีวัตถุประสงค์ส าคัญ
2 ประการ คือ

1. เพ่ือช่วยให้สภามหาวิทยาลยัมีข้อมูลและข้อเสนอแนะจากผลการประเมิน  
ในการท าหน้าที่ก ากบั  ดูแล ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารและ           
การจัดการของมหาวิทยาลยัได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกดิประสิทธิผล

2. เพ่ือกระตุ้นให้มหาวิทยาลยัมีการพฒันาอย่างต่อเน่ือง เกดินวัตกรรมใน
ภารกจิต่างๆ และสามารถบรรลุ ความเป็นเลศิตามปณิธานของมหาวิทยาลยั
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ค. การรายงานผลการตดิตาม ตรวจสอบ และประเมนิผลงาน
แจ้งผลการประเมนิในรูปบทวเิคราะห์เชิงคุณภาพประกอบผลประเมนิเชิงปริมาณ 

รวมทั้งข้อสังเกตและข้อแนะน าในการปรับปรุงการปฏิบัติงานและการบริหารจัดการ
เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยทุกหกเดือน (ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม) และทุกปี (ภายใน
วนัที่ 15 พฤศจกิายน) โดยเสนอรายงานในลักษณะการประเมินความก้าวหน้า (Progress 
Report) ส่วนใน 6 เดือนหลงั เน้นการก ากับติดตามและประเมินความส าเร็จตามปณิธาน
ของมหาวิทยาลัยและเป้าหมายของแผนกลยุทธ์ โดยเสนอรายงานสรุปการประเมินผล
งาน (Evaluation Report) ทั้งปี

การรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน แบ่งออกเป็น 2 ระดับ 
คือ ในระดับหน่วยงาน เพ่ือน าสารสนเทศจากการประเมินไปใช้ปรับปรุงกลยุทธ์และ
กลไกการด าเนินงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัย และระดับพนักงานโดยมุ่งให้น าคู่มือ
การประเมินเป็นคู่มือในการปฏิบัติงาน และน าสารสนเทศจากการประเมินมาใช้ใน      
การปรับปรุงการปฏิบัติงานของแต่ละบุคคล
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แผนภาพที่ 1 กระบวนการและขั้นตอนการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน

ขั้นที่ 1

ขั้นที่ 2

ขั้นที่ 3ขั้นที่ 4

ขั้นที่ 5

ขั้นที่ 6

ขั้นที่ 7
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III.2.2
การเทยีบระดบั

การก ากบัดูแลการบริหารและการจัดการมหาวทิยาลยั
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1.
การเทยีบระดบั
การก ากบัดูแล  
การบริหารและ
การจดัการ
มหาวทิยาลยั 

(BENCHMARKING 
OF UNIVERSITY 
GOVERNANCE)

ปัญหาส าคัญท่ีกระทบต่อคุณภาพ: ความอ่อนแอของการ
บริหารและการจัดการมหาวทิยาลยั 
(WEAK GOVERNANCE OF UNIVERSITIES) จึงต้อง
ปฏิรูป UNIVERSITY GOVERNANCE ให้เข้มแข็ง

การจัดท า UNIVERSITY GOVERNANCE 
BENCHMARKING เป็นวธีิหน่ึงท่ีจะกระตุ้นให้เกดิการพฒันา
คุณภาพการศึกษาของมหาวทิยาลยั

ธนาคารโลกร่วมมือกบักลุ่มประเทศ 
MIDDLE EAST and NORTH 
AFRICA 4 ประเทศ ท า 
UNIVERSITY GOVERNANCE  
BENCHMARKING เป็นโครงการ
น าร่อง ท าเสร็จเม่ือเดือนมีนาคม 
2555

ตูนีเซีย

ปาเลสไตน์

โมรอคโค

อยีปิต์

41 มหาวทิยาลัย
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BENCHMARKING 
UNIVERSITY 
GOVERNANCE เป็น
เคร่ืองมือส าคัญใน        
การตดิตามและประเมิน
การบริหารและการจัดการ
ของมหาวทิยาลยั 5 มิติ
ผสมระหว่าง SELF และ 
GOOD GOVERNANCE

UNIVERSITY 
GOVERNANCE 
SCREENING CARD

DIMENSIONS and INDICATORS

มิติด้านสาระ ความรู้ พนัธกจิ และ
เป้าหมาย (CONTEXTS, MISSION, 
and GOALS)

มิติด้านการจัดการ MANAGEMENT
ORIENTATION)

มิติด้านความเป็นอสิระ  
(AUTONOMY)

มิติด้านความรับผิดรับชอบ
(ACCOUNTABILITY)

มิติด้านการมีส่วนร่วม
(PARTICIPATION)

5 PARTS 45 QUESTIONS

METHODOLOGY
QUESTIONNAIRE
SET OF INDICATORS
WEIGHTING SYSTEM

41

1.
การเทยีบระดบั
การก ากบัดูแล  
การบริหารและ
การจดัการ
มหาวทิยาลยั 

(BENCHMARKING 
OF UNIVERSITY 
GOVERNANCE)



HYPOTHETICAL RESULTS FROM 
A UNIVERSITY GOVERNANCE SCREENING CARD

Participation

Context, Mission and Goals

Management

AutonomyAccountability

A SPIDER CHART

42



3.
การใช้ประโยชน์
ของ Screening 

Card

Primary 
Benefit

Self-Evaluation Report 
(ประเมนิตนเอง)

Secondary 
Benefit

เพ่ือน าผลการศึกษามาปรับปรุงการ
บริหารและการจัดการมหาวทิยาลยั
แห่งน้ันๆ

Comparative Evaluation 
Report (ประเมนิเปรียบเทยีบ)

เพ่ือเปรียบเทยีบระดับการบริหารและ
การจัดการกบัมหาวทิยาลยัอ่ืนที่ร่วม
ศึกษาโดยใช้ Screening Card เดียวกนั
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4.
การวิจัยโดยใช้ 

Screening 
Card ใน
การเทียบ
ระดับ 

University 
Governance

เคร่ืองมือการวจิัย: แบบสอบถาม 5 มติิ   45 ข้อถาม
มหาวทิยาลยัตั้งคณะผู้ศึกษาแบบสอบถาม
(Focal Point) และคัดเลือกผู้ที่เกีย่วข้องกบั
ข้อถาม จ านวนไม่เกนิ 10 คน เป็นผู้ตอบ
แบบสอบถาม ประกอบด้วย
(1) กรรมการสภามหาวทิยาลยั
(2) กรรมการสภาวชิาการหรือคณาจารย์ประจ า
(3) ผู้บริหารมหาวทิยาลยั

น าผลของ Self-Evaluation Report ไปอภิปราย
ผลกบักลุ่มผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรที่
เกีย่วข้องกบั Governance มหาวทิยาลยั เพ่ือสรุป
ข้อเสนอแนะและเพ่ือการปรับปรุงหรือ
ด าเนินการต่อไป

สรุปผลการวจัิยและข้อเสนอแนะเสนอต่อสภามหาวทิยาลยั

ผู้ตอบ
แบบสอบถาม
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5.
การวิจัยน าร่อง
(Pilot Study)
กรณีศึกษา
มหาวิทยาลยั

เทคโนโลยสุีรนารี 
(28 มีนาคม 2556) 

เพ่ือทดสอบเคร่ืองมือ
และ

วิธีการวิจัย

1) การบรรยายเร่ืองการเทียบระดับการก ากบัดูแล
การบริหารและการจัดการมหาวิทยาลยัโดยใช้
University Screening Card แก่คณะผู้บริหาร
มหาวิทยาลยัจ านวน 51 คน เป็นเวลา 45 นาที

2) ขอให้ผู้เข้าฟังการบรรยายทั้ง 51 คน 
ตอบแบบสอบถามฉบับย่อของธนาคารโลก 
จ านวน 16 ค าถาม ครอบคลุมทั้ง 5 มิติ
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3) คณะผู้วจิัย วเิคราะห์ผลและเสนอเป็นแผนภูมิ
ใยแมงมุม (Spider Chart) ดังนี้

4) สรุปผลการวจัิยน าร่อง: เคร่ืองมือและวธิีการวจิัยมี
คุณภาพใช้การได้ โดยมกีารปรับปรุงให้สอดคล้องกบั
บริบทของมหาวทิยาลยัไทย และควรเพิม่นิยามและ
ค าช้ีแจงให้ชัดเจนยิง่ขึน้

Participation

Context, Mission and Goals

Management

AutonomyAccountability

0.00
1.00
2.00
3.00

4.00
5.00
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5.
การวิจัยน าร่อง
(Pilot Study)
กรณีศึกษา
มหาวิทยาลยั

เทคโนโลยสุีรนารี 
(28 มีนาคม 2556) 

เพ่ือทดสอบเคร่ืองมือ
และ

วิธีการวิจัย



ระดับมหาวทิยาลัย
แต่ละแห่ง

เทียบระดับกับมหาวทิยาลัยใน
ต่างประเทศท่ีใช้ BENCHMARKING เดียวกัน

ใช้ประกอบ PERFORMANCE 
AUDIT ที่ท าอยู่แล้ว

เอกสารอ้างองิ: THE WORLD BANK, UNIVERSITIES THROUGH THE LOOKING GLASS: BENCHMARKNG 
UNIVERSITY GOVERNANCE TO ENABLE HIGHER EDUCATION MODERNIZATION IN MENA, 
MARCH 2012

ระดับระบบมหาวทิยาลัยในประเทศไทย

ใช้ท า BENCHMARKING 
โดยเฉพาะ

6.
การประยุกต์ 

BENCHMARKING 
OF UNIVERSITY 
GOVERNANCE
ในประเทศไทย
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ปฐมบทการปฏิรูปการอุดมศึกษา คือการปฏิรูปสภามหาลัยซ่ึงเป็นองค์กรสูงสุดในรูป        
องค์คณะบุคคล ท าหน้าท่ีก าหนดทิศทาง เป้าหมายและนโยบาย ก ากับดูแลการบริหารและ  
การจัดการให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและพันธกิจของมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ 
และเกิดประสิทธิผล เป็นองค์กรในรูปสภาผู้ก ากับ (Governing Board) ท่ีอาศัยมติของ         
ท่ีประชุมท าหน้าท่ีพิทักษ์อัตตาภิบาลและธรรมาภิบาล (Self Good Governance) เพ่ือให้   
การบริหารมหาวิทยาลัยอยู่ในครรลองของการบริหารและการจัดการท่ีดีตามระบบ อิสระ มี
คุณธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้

การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย ซ่ึงเป็นอ านาจหน้าท่ี
ของสภาฯ นอกเหนือจากหน้าท่ีอ่ืนๆ จึงเป็นกลไกท่ีต้องด าเนินการอย่างต่อเน่ื องด้วย
เคร่ืองมือและวิธีการท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  ดังตัวอย่างท่ีได้เร่ิมท าแล้วในบาง
มหาวิทยาลัย อาทิ การจัดให้มีคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล (AUDIT 
COMMITTEE) และการใช้เคร่ืองมือการเทียบระดับ การก ากับดูแลมหาวิทยาลัย ท่ี
ธนาคารโลกได้พฒันาขึน้ (BENCHMARKING UNIVERSITY GOVERNANCE) เป็นต้น
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IV : บทสรุป



ธรรมาภิบาลของสภามหาวิทยาลัย
กับการบริหารมหาวิทยาลัยยุคใหม่

โดย
ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน


