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การประชุมวิ ชาการ เรื่อง เดิ นหน้ าอุดมศึกษาไทย
วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
ณ โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

นายขจร จิ ตสุขมุ มงคล รองเลขาธิ การคณะกรรมการการอุดมศึกษา
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ความหมาย
=
(คุณความดี, ความถูกต้อง) (บารุงรักษา, ปกครอง)
= วิธกี ารปกครองทีด่ ี หรือ

หลักการบริหารบนพืน้ ฐานของหลักธรรม
ความดี และความถูกต้อง
มาจากภาษาอังกฤษว่า GOOD GOVERNANCE
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หลักการสาคัญ ๖ ประการ
ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย การสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมือง
และสังคมทีด่ ี พ.ศ. ๒๕๔๒ และพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธกี าร
บริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ ี พ.ศ. ๒๕๔๖ ได้กาหนดแนวทางการส่งเสริมและพัฒนา
ระบบการบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ ใี ห้แก่หน่วยงานต่างๆ โดยอยู่บนพืน้ ฐานของ
หลักการสาคัญ ๖ ประการ ดังนี้
๑. หลักนิ ติธรรม

๔. หลักความมีส่วนร่ วม

๒. หลักคุณธรรม

๕. หลักความรับผิดชอบ

๓. หลักความโปร่งใส

๖. หลักความคุ้มค่ า
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หลักการสาคัญ ๖ ประการ (ต่อ)
๑. หลักนิ ติธรรม (The Rule of Law)
ได้แก่ การตรากฎหมาย กฎ ข้อบังคับต่างๆ ให้ทนั สมัยและเป็ นธรรม
เป็ นทีย่ อมรับของสังคม และสังคมยินยอมพร้อมใจปฏิบตั ติ าม โดยถือว่าเป็ นการ
ปกครองภายใต้กฎหมาย มิใช่ตามอาเภอใจ หรืออานาจของตัวบุคคล
 ๒. หลักคุณธรรม (Ethics, Morality)
ได้แก่ การยึดมันในความถู
่
กต้องดีงาม เช่น ความซื่อสัตย์ สุจริต ขยัน
อดทน เมตตากรุณา เสียสละ เห็นแก่ประโยชน์สว่ นรวม ทัง้ ความประพฤติและจิตใจ
 ๓. หลักความโปร่งใส (Transparency)
ได้แก่ การสร้างความไว้วางใจซึง่ กันและกัน มีการเปิ ดเผยข้อมูล
ข่าวสารทีเ่ ป็ นประโยชน์ การบริหารจัดการมีระบบ ระเบียบ กระบวนการ ขัน้ ตอน
ทีช่ ดั เจน ตรวจสอบได้ทงั ้ การให้คุณและให้โทษ
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หลักการสาคัญ ๖ ประการ (ต่อ)
๔. หลักการมีส่วนร่วม (Participation)
ได้แก่ การเปิ ดโอกาสให้ประชาคม และผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียได้รบั รู้
ได้มโี อกาสแสดงความคิดเห็นในการกาหนดนโยบาย การวางแผน การตัดสินใจ
หรือมีสว่ นร่วมในกิจกรรมต่างๆ
 ๕. หลักความรับผิ ดชอบ (Responsibility and Accountability)
ได้แก่ การตระหนักในสิทธิหน้าที่ ความสานึกในความรับผิดชอบต่อสังคม
การใส่ใจปญั หาสาธารณะและกระตือรือร้นในการแก้ปญั หา รวมถึงความรับผิดชอบ
ในผลงาน หรือปฏิบตั หิ น้าทีใ่ ห้บรรลุผลตามเป้าหมายทีก่ าหนดไว้ ตลอดจนความ
พร้อมทีจ่ ะถูกตรวจสอบและกล้าทีจ่ ะยอมรับผลจากการกระทาของตน
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หลักการสาคัญ ๖ ประการ (ต่อ)
๖. หลักความคุ้มค่า (Cost –Effectiveness or Utility)
ได้แก่ การบริหารจัดการและใช้ทรัพยากรทีม่ จี ากัดเพื่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อส่วนรวม โดยคานึงถึงความสามารถในการแข่งขันในเวทีโลก และการ
รักษาพัฒนาทรัพยากรให้สมบูรณ์ยงยื
ั ่ น เช่น มีการวางแผนการใช้จ่ายเงินและการ
ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ มีการกาหนดเป้าหมายและพันธกิจทีส่ อดคล้อง
กับนโยบายและวิสยั ทัศน์ ยึดหลักความประหยัดเพื่อให้เกิดประโยชน์สงู สุด
ยึดหลักการให้ผลตอบแทนตามผลงาน และมีการตรวจสอบได้
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บริ บทของสถาบันอุดมศึกษา

นิสิต/
นักศึกษา

นโยบายรัฐบาล กฎหมาย

รัฐบาล

ภาค
ประชาชน

สภาสถาบันฯ
การแข่งขัน

คณะผู้บริ หาร
คณะ
สถาบัน

วง
วิ ชาการ
และ
วิ ชาชีพ
7

ศูนย์

ความคาดหวัง

สานัก

เศรษฐกิ จ งบประมาณ

ภาค
เอกชน

หน่วยงาน
ภายนอก

ความสาคัญของธรรมาภิ บาลในสถาบันอุดมศึกษา
พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ (ม.๓๖) ให้ สถานศึกษาของรัฐที่จดั
การศึกษาในระดับปริ ญญาเป็ นนิตบิ คุ คล และดาเนินกิจการได้ โดยอิสระ สามารถพัฒนา
ระบบบริ หารและการจัดการที่เป็ นของตนเอง มีความคล่องตัว มีเสรี ภาพทางวิชาการ
และอยู่ภายใต้ การกากับดูแลของสภาสถานศึกษาตามกฎหมายว่าด้ วยการจัดตัง้
สถานศึกษานันๆ
้
สภาสถาบันอุดมศึกษา เป็ นองค์คณะบุคคล ซึง่ มีอานาจและหน้ าที่ในการควบคุม กากับ
ดูแลกิจการโดยทัว่ ไปของสถาบันอุดมศึกษา โดยเฉพาะ การวางนโยบายการบริ หารและ
พัฒนาสถาบัน การออกกฎ ระเบียบ ข้ อบังคับเกี่ยวกับกิจการต่างๆ ของสถาบัน ตลอดจน
อานาจในการอนุมตั ิ อนุญาต ต่างๆ จึงเป็ นองค์คณะบุคคลที่มีความสาคัญอย่างยิ่ง
ในการกาหนดทิศทางการพัฒนาของสถาบันอุดมศึกษา และช่วยสนับสนุนส่งเสริ มให้ การ
บริ หารกิจการของสถาบันอุดมศึกษาเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถก้ าวไปสู่การ
แข่งขันในระดับชาติและระดับนานาชาติได้ อย่างเข้ มแข็ง
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การบริ หารตามหลักธรรมาภิ บาล
วิสยั ทัศน์ นโยบาย
พันธกิจ แผนงาน

การตรวจสอบ
ติดตามประเมินผล

วัดผลสัมฤทธิ์

วางกฎ ระเบียบ
ข้ อบังคับ

การบริ หาร/ การ
ปฏิบตั ติ ามภารกิจ
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ปัญหาธรรมาภิ บาลในสถาบันอุดมศึกษา
การประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อกาหนดแนวทางการแก้ไขปญั หาธรรมาภิบาล
ในสถาบันอุดมศึกษา เมื่อวันพุธที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ระหว่างรัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ (นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์) สานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา และหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องอื่นๆ อาทิ สานักงานผูต้ รวจการแผ่นดิน สานักงาน
ป.ป.ท., สานักงาน ป.ป.ช., สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, สานักงานการตรวจเงิน
แผ่นดิน องค์กรต่อต้านคอร์รปั ชัน (ประเทศไทย) เป็ นต้น ได้มกี ารสรุปประเด็นการ
ร้องเรียนความไม่ชอบธรรมและการประพฤติผดิ ในสถาบันอุดมศึกษา โดยมีประเด็นหลัก
๓ ประการ ได้แก่
๑. การสรรหาผู้บริหารและสภาสถาบันอุดมศึกษา
๒. การจัดการศึกษาที่ไม่มีคณ
ุ ภาพและไม่ได้มาตรฐาน
๓. การลอกเลียนผลงานทางวิ ชาการ รวมถึงการจ้างทาและคัดลอก
วิ ทยานิ พนธ์
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ผลกระทบเมื่อขาดธรรมาภิ บาลในสถาบันอุดมศึกษา
มีข้อร้องเรียนมาก
 การบริหารกิ จการต่างๆ เกิ ดภาวะชะลอตัว หรือหยุดชะงัก
 สถาบันอุดมศึกษาอ่อนแอ ไม่สามารถพัฒนาหรือแข่งขันได้
 บุคลากรขาดขวัญและกาลังใจในการปฏิ บตั ิ งาน
 สังคมขาดความศรัทธา การยอมรับ และความเชื่อถือ
 ประสบปัญหาการเงิ น และการบริหารทรัพยากร
ฯลฯ
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แนวทางการส่งเสริ มธรรมาภิ บาลในสถาบันอุดมศึกษา
มิ ติของสภาสถาบันฯ และคณะผูบ้ ริหาร
วางระบบ/กลไกทีด่ แี ละมีประสิทธิภาพ ในการได้มาซึง่ นายกสภาและ
กรรมการสภาสถาบัน และผูบ้ ริหารสถาบันอุดมศึกษา เพื่อให้ได้บุคคลทีม่ ที งั ้ ความรู้
ความสามารถ และมีคณ
ุ ธรรมจริยธรรม สามารถช่วยพัฒนา หรือแก้ไขปญั หาได้
 สารวจและประเมินตนเองในฐานะองค์กรบริหารสูงสุดของสถาบัน
เป็ นแบบอย่างทีด่ ใี นการบริหารกิจการสถาบันอุดมศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล
 กระตุน้ และส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา
มีคา่ นิยม/วัฒนธรรมองค์กรทีด่ ใี นการปฏิบตั งิ าน
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แนวทางการส่งเสริ มธรรมาภิ บาลในสถาบันอุดมศึกษา (ต่อ)
มิ ติของประชาคมในสถาบันอุดมศึกษา
ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบ ต่อตนเอง ต่อภารกิจ
ต่อสถาบันอุดมศึกษา ต่อนิสติ นักศึกษา และต่อสังคม
 มีสว่ นร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของสถาบันอุดมศึกษา เป็ นส่วนหนึ่งในการ
พัฒนาสถาบันอุดมศึกษาในด้านต่างๆ
 มีสว่ นร่วมในการตรวจสอบและผลักดันให้เกิดธรรมาภิบาล
ในสถาบันอุดมศึกษาของตน
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แนวทางการส่งเสริ มธรรมาภิ บาลในสถาบันอุดมศึกษา (ต่อ)
มิ ติของ สกอ.
ส่งเสริมสนับสนุนให้ผบู้ ริหารและสภาสถาบันอุดมศึกษามีความรูแ้ ละ
ทักษะในการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลในมิตติ ่างๆ เช่น การจัดทากรอบมาตรฐาน
หลักสูตรกรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษา กรรมการตรวจสอบ กรรมการสภาวิชาการ
 มีกลไกการติดตามและประเมินผลการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของ
สถาบันอุดมศึกษา
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