
การประชุมวิชาการ เร่ือง เดินหน้าอดุมศึกษาไทย

วนัท่ี ๒๕ กมุภาพนัธ ์๒๕๕๘

ณ โรงแรมดวงตะวนั เชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

นายขจร  จิตสขุมุมงคล   รองเลขาธิการคณะกรรมการการอดุมศึกษา
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ความหมาย

=

(คุณความด,ี ความถูกตอ้ง)  (บ ารุงรกัษา, ปกครอง)

= วธิกีารปกครองทีด่ ี  หรอื
หลกัการบรหิารบนพืน้ฐานของหลกัธรรม 
ความด ีและความถกูตอ้ง

มาจากภาษาองักฤษวา่  GOOD  GOVERNANCE
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หลกัการส าคญั ๖ ประการ
ระเบยีบส านกันายกรฐัมนตร ีวา่ดว้ย การสรา้งระบบบรหิารกจิการบา้นเมอืง

และสงัคมทีด่ ีพ.ศ. ๒๕๔๒  และพระราชกฤษฎกีา วา่ดว้ย หลกัเกณฑแ์ละวธิกีาร
บรหิารกจิการบา้นเมอืงทีด่ ีพ.ศ. ๒๕๔๖  ไดก้ าหนดแนวทางการสง่เสรมิและพฒันา
ระบบการบรหิารกจิการบา้นเมอืงทีด่ใีหแ้ก่หน่วยงานต่างๆ  โดยอยูบ่นพืน้ฐานของ
หลกัการส าคญั  ๖  ประการ  ดงัน้ี

๑. หลกันิติธรรม

๒. หลกัคณุธรรม

๓. หลกัความโปร่งใส

๔. หลักความมีส่วนร่วม

๕. หลักความรับผิดชอบ

๖. หลักความคุ้มค่า
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หลกัการส าคญั ๖ ประการ (ต่อ)
 ๑. หลกันิติธรรม  (The Rule of Law)

ไดแ้ก่   การตรากฎหมาย กฎ ขอ้บงัคบัต่างๆ  ใหท้นัสมยัและเป็นธรรม 
เป็นทีย่อมรบัของสงัคม  และสงัคมยนิยอมพรอ้มใจปฏบิตัติาม  โดยถอืว่าเป็นการ
ปกครองภายใตก้ฎหมาย  มใิชต่ามอ าเภอใจ หรอือ านาจของตวับุคคล
 ๒. หลกัคณุธรรม (Ethics, Morality)

ไดแ้ก่   การยดึมัน่ในความถกูตอ้งดงีาม เชน่ ความซื่อสตัย ์สุจรติ ขยนั 
อดทน เมตตากรณุา เสยีสละ เหน็แก่ประโยชน์สว่นรวม ทัง้ความประพฤตแิละจติใจ
 ๓. หลกัความโปร่งใส (Transparency)

ไดแ้ก่     การสรา้งความไวว้างใจซึง่กนัและกนั  มกีารเปิดเผยขอ้มลู
ขา่วสารทีเ่ป็นประโยชน์  การบรหิารจดัการมรีะบบ ระเบยีบ กระบวนการ ขัน้ตอน 
ทีช่ดัเจน ตรวจสอบไดท้ัง้การใหคุ้ณและใหโ้ทษ
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หลกัการส าคญั ๖ ประการ (ต่อ)
 ๔. หลกัการมีส่วนร่วม  (Participation)

ไดแ้ก่   การเปิดโอกาสใหป้ระชาคม และผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีไดร้บัรู ้                
ไดม้โีอกาสแสดงความคดิเหน็ในการก าหนดนโยบาย การวางแผน การตดัสนิใจ  
หรอืมสีว่นรว่มในกจิกรรมต่างๆ 
 ๕. หลกัความรบัผิดชอบ  (Responsibility and Accountability)

ไดแ้ก่   การตระหนกัในสทิธหิน้าที ่ความส านึกในความรบัผดิชอบต่อสงัคม       
การใสใ่จปัญหาสาธารณะและกระตอืรอืรน้ในการแกปั้ญหา รวมถงึความรบัผดิชอบ
ในผลงาน หรอืปฏบิตัหิน้าทีใ่หบ้รรลุผลตามเป้าหมายทีก่ าหนดไว ้ตลอดจนความ
พรอ้มทีจ่ะถกูตรวจสอบและกลา้ทีจ่ะยอมรบัผลจากการกระท าของตน
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หลกัการส าคญั ๖ ประการ (ต่อ)
 ๖. หลกัความคุ้มค่า (Cost –Effectiveness or Utility)

ไดแ้ก่   การบรหิารจดัการและใชท้รพัยากรทีม่จี ากดัเพือ่ใหเ้กดิประโยชน์
สงูสดุต่อสว่นรวม โดยค านึงถงึความสามารถในการแขง่ขนัในเวทโีลก และการ
รกัษาพฒันาทรพัยากรใหส้มบรูณ์ยัง่ยนื  เชน่ มกีารวางแผนการใชจ้า่ยเงนิและการ
ใชท้รพัยากรอยา่งมปีระสทิธภิาพ มกีารก าหนดเป้าหมายและพนัธกจิที่สอดคลอ้ง
กบันโยบายและวสิยัทศัน์  ยดึหลกัความประหยดัเพือ่ใหเ้กดิประโยชน์สูงสดุ                
ยดึหลกัการใหผ้ลตอบแทนตามผลงาน  และมกีารตรวจสอบได้
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บริบทของสถาบนัอดุมศึกษา

วง
วิชาการ
และ

วิชาชีพ

รฐับาล

นิสิต/
นักศึกษา

ภาค
ประชาชน

หน่วยงาน
ภายนอก

นโยบายรฐับาล  กฎหมาย 

เศรษฐกิจ  งบประมาณ

สภาสถาบนัฯ

คณะผู้บริหาร
คณะ

สถาบนั ส านกั

ศนูย์
ความคาดหวงั

การแข่งขนั

ภาค
เอกชน7



ความส าคญัของธรรมาภิบาลในสถาบนัอดุมศึกษา
 พระราชบญัญตัิการศกึษาแหง่ชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒  (ม.๓๖) ให้สถานศกึษาของรัฐที่จดั
การศกึษาในระดบัปริญญาเป็นนิติบคุคล และด าเนินกิจการได้โดยอิสระ สามารถพฒันา
ระบบบริหารและการจดัการที่เป็นของตนเอง มีความคลอ่งตวั มีเสรีภาพทางวิชาการ  
และอยู่ภายใต้การก ากบัดแูลของสภาสถานศกึษาตามกฎหมายวา่ด้วยการจดัตัง้
สถานศกึษานัน้ๆ 

 สภาสถาบนัอดุมศกึษา  เป็นองค์คณะบคุคล ซึง่มีอ านาจและหน้าที่ในการควบคมุ ก ากบั 
ดแูลกิจการโดยทัว่ไปของสถาบนัอดุมศกึษา  โดยเฉพาะ การวางนโยบายการบริหารและ
พฒันาสถาบนั การออกกฎ ระเบียบ ข้อบงัคบัเก่ียวกบักิจการตา่งๆ ของสถาบนั ตลอดจน
อ านาจในการอนมุตัิ อนญุาต ตา่งๆ   จงึเป็นองค์คณะบคุคลที่มีความส าคญัอยา่งย่ิง        
ในการก าหนดทิศทางการพฒันาของสถาบนัอดุมศกึษา และช่วยสนบัสนนุสง่เสริมให้การ
บริหารกิจการของสถาบนัอดุมศกึษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถก้าวไปสูก่าร
แข่งขนัในระดบัชาติและระดบันานาชาติได้อย่างเข้มแข็ง 
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การบริหารตามหลกัธรรมาภิบาล
วิสยัทศัน์ นโยบาย 
พนัธกิจ แผนงาน

วางกฎ ระเบียบ 
ข้อบงัคบั

การบริหาร/ การ
ปฏิบตัิตามภารกิจ

วดัผลสมัฤทธ์ิ

การตรวจสอบ 
ติดตามประเมินผล
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ปัญหาธรรมาภิบาลในสถาบนัอดุมศึกษา

10

การประชุมระดมความคดิเหน็เพือ่ก าหนดแนวทางการแกไ้ขปัญหาธรรมาภบิาล             
ในสถาบนัอุดมศกึษา เมือ่วนัพุธที ่๔ พฤศจกิายน ๒๕๕๘  ระหวา่งรฐัมนตรชีว่ยวา่การ
กระทรวงศกึษาธกิาร (นายธรีะเกยีรต ิเจรญิเศรษฐศลิป์) ส านกังานคณะกรรมการการ
อุดมศกึษา และหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งอื่นๆ อาท ิส านกังานผูต้รวจการแผน่ดนิ  ส านกังาน 
ป.ป.ท., ส านกังาน ป.ป.ช., ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา, ส านกังานการตรวจเงนิ
แผน่ดนิ องคก์รต่อตา้นคอรร์ปัชนั (ประเทศไทย)  เป็นตน้ ไดม้กีารสรุปประเดน็การ
รอ้งเรยีนความไมช่อบธรรมและการประพฤตผิดิในสถาบนัอุดมศกึษา โดยมีประเดน็หลกั 
๓ ประการ ได้แก่

๑.  การสรรหาผูบ้ริหารและสภาสถาบนัอดุมศึกษา
๒.  การจดัการศึกษาท่ีไม่มีคณุภาพและไม่ได้มาตรฐาน 
๓.  การลอกเลียนผลงานทางวิชาการ  รวมถึงการจ้างท าและคดัลอก

วิทยานิพนธ์



ผลกระทบเมื่อขาดธรรมาภิบาลในสถาบนัอดุมศึกษา
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มีข้อร้องเรียนมาก 
การบริหารกิจการต่างๆ เกิดภาวะชะลอตวั หรือหยดุชะงกั 
สถาบนัอดุมศึกษาอ่อนแอ ไม่สามารถพฒันาหรือแข่งขนัได้
บคุลากรขาดขวญัและก าลงัใจในการปฏิบติังาน
สงัคมขาดความศรทัธา การยอมรบั และความเช่ือถือ 
ประสบปัญหาการเงิน และการบริหารทรพัยากร

ฯลฯ



แนวทางการส่งเสริมธรรมาภิบาลในสถาบนัอดุมศึกษา
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วางระบบ/กลไกทีด่แีละมปีระสทิธภิาพ ในการไดม้าซึง่นายกสภาและ
กรรมการสภาสถาบนั และผูบ้รหิารสถาบนัอุดมศกึษา เพือ่ใหไ้ดบุ้คคลทีม่ที ัง้ความรู้
ความสามารถ และมคีุณธรรมจรยิธรรม สามารถชว่ยพฒันา หรอืแกไ้ขปัญหาได้

ส ารวจและประเมนิตนเองในฐานะองคก์รบรหิารสงูสดุของสถาบนั        
เป็นแบบอยา่งทีด่ใีนการบรหิารกจิการสถาบนัอุดมศกึษาตามหลกัธรรมาภบิาล 

กระตุน้และสง่เสรมิสนบัสนุนใหบุ้คลากรในสถาบนัอุดมศกึษา                  
มคีา่นิยม/วฒันธรรมองคก์รทีด่ใีนการปฏบิตังิาน

มิติของสภาสถาบนัฯ และคณะผูบ้ริหาร



แนวทางการส่งเสริมธรรมาภิบาลในสถาบนัอดุมศึกษา (ต่อ)
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ตระหนกัถงึบทบาทหน้าที ่และความรบัผดิชอบ ต่อตนเอง ต่อภารกจิ  
ต่อสถาบนัอุดมศกึษา ต่อนิสตินกัศกึษา และต่อสงัคม 

มสีว่นรว่มในกจิกรรมต่างๆ ของสถาบนัอุดมศกึษา เป็นสว่นหน่ึงในการ
พฒันาสถาบนัอุดมศกึษาในดา้นต่างๆ 

มสีว่นรว่มในการตรวจสอบและผลกัดนัใหเ้กดิธรรมาภบิาล                 
ในสถาบนัอุดมศกึษาของตน

มิติของประชาคมในสถาบนัอดุมศึกษา



แนวทางการส่งเสริมธรรมาภิบาลในสถาบนัอดุมศึกษา (ต่อ)
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สง่เสรมิสนบัสนุนใหผู้บ้รหิารและสภาสถาบนัอุดมศกึษามคีวามรูแ้ละ
ทกัษะในการบรหิารตามหลกัธรรมาภบิาลในมติติ่างๆ  เชน่ การจดัท ากรอบมาตรฐาน
หลกัสตูรกรรมการสภาสถาบนัอุดมศกึษา กรรมการตรวจสอบ กรรมการสภาวชิาการ

มกีลไกการตดิตามและประเมนิผลการบรหิารตามหลกัธรรมาภบิาลของ
สถาบนัอุดมศกึษา

มิติของ สกอ.
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