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ความคิดเห็น “แนวทางการสร้างธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา”
ของที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.)
เสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ)
.....................................................................................................................

ความเป็นมา
ที่ประชุม ปอมท. สมัยสามัญ ครั้งที่ 9/2558 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2558 ณ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี
ประธาน ปอมท. แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าเมื่อวันที่ 17 กันยายน 2558 ประธาน ปอมท. และคณะกรรมการบริหาร ปอมท. ได้
เข้าพบกับพลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และนายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการซึง่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการต้องการให้ที่ประชุม ปอมท. มีส่วนร่วมในการ
นาเสนอแนวทางแก้ไขเกี่ยวกับธรรมาภิบาลกับการบริหารมหาวิทยาลัย ดังนั้น ที่ประชุม ปอมท. จึงมีมติเห็นชอบให้แต่ละ
มหาวิทยาลัยศึกษาวิเคราะห์ พ.ร.บ. และข้อบังคับของมหาวิทยาลัยตนเองในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องธรรมาภิบาล
ต่อมาเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2558 ที่ประชุม ปอมท. ได้จัดให้มีการประชุมเรื่อง “วิธีการสร้างธรรมาภิบาลใน
สถาบันอุดมศึกษา” โดยมีผู้แทนเข้าประชุมร่วมกัน 5 ฝ่าย ได้แก่ ปอมท. (ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่ง
ประเทศไทย), ทปสท. (ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์และข้าราชการแห่งประเทศไทย), ปคมทร. (ที่ประชุมประธานสภา
คณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล), ทปมรภ. (ที่ประชุมประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ) และ CHES (ศูนย์ประสานงานบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ) ได้ข้อสรุปว่า
“สถาบันอุดมศึกษาต้องจัดการบริหารหลักสูตรและการสอนตามหลักธรรมาภิบาล หลักสูตรต้องมีความพร้อม
โดยเฉพาะจานวนคณาจารย์ที่จะส่งผลกระทบต่อคุณภาพทางวิชาการและคุณภาพนิสิตนักศึกษา คณาจารย์รุ่นใหม่มีความรู้
ความสามารถสูงแต่ต้องมีการพัฒนาคุณภาพของคณาจารย์ควบคู่ไปด้วย สภามหาวิทยาลัยกับผู้บริหารมหาวิทยาลัยจะต้อง
ร่วมมือกันและมีทิศทางเดียวกัน สภามหาวิทยาลัยมีหน้าที่ตัดสินใจระดับนโยบายของมหาวิทยาลัย เน้นการกากับดูแล สรร
หา ประเมิน และสนับสนุ นฝ่ายบริหารให้ทาหน้าที่บริหารมหาวิทยาลัยไปสู่เป้าหมายและทิศทางที่ต้องการ ส่วนการบริหาร
มหาวิทยาลัยเป็นเรื่องของฝ่ายบริหาร สภามหาวิทยาลัยต้องระมัดระวังไม่เข้าไปทาหน้าที่บริหารเสียเอง”
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ข้อเสนอแนะแนวทางการสร้างธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา
1. มหาวิทยาลัยเป็นสถานศึกษาที่จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาต้องดาเนินการโดยยึดหลักความมีคุณธรรม
ความรับผิดชอบต่อรัฐและสังคม มหาวิทยาลัยจาเป็นต้องมีระบบธรรมาภิบาลในด้านการบริหารจัดการทั่วไป การบริหาร
วิชาการ การบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณและมีการกากับ ตรวจสอบโดยกลไกภายในมหาวิท ยาลั ยอย่ างมี
ประสิทธิภาพโดยองค์กรที่เป็นตัวแทนของประชาคมต้องมีส่วนร่วม ซึ่งเป็นบทบาทและความรับผิดชอบขององค์กรสูงสุดคือ
“สภามหาวิทยาลัย” โดยเฉพาะอย่างยิ่งมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐบาลหรือมหาวิทยาลัยนอกระบบ
2. สกอ. ต้องให้ความสาคัญกับ กระบวนการสรรหา คัดเลือกบุคคลมาเป็น นายกสภามหาวิทยาลัยและ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ รวมทั้งอธิการบดี โดยเน้นการมีส่วนร่วมตามหลักการไตรภาคี ประกอบด้วย
ผู้แทนประชาคม ฝ่ายบริหาร และผู้ทรงคุณวุฒิ
3. สกอ. ต้ อ งก าหนดให้ มี กลไกการตรวจสอบและประเมิ น การท างานของอธิ ก ารบดี แ ละผู้ บ ริ ห าร
มหาวิทยาลัย รวมทั้งสภามหาวิทยาลัย โดยเน้นการมีส่วนร่วมตามหลักการไตรภาคี ประกอบด้วยผู้แทนประชาคม ฝ่าย
บริหาร และผู้ทรงคุณวุฒิ
4. ในการส่งเสริมมหาวิทยาลัยให้มีศักยภาพและประสิทธิภาพ สกอ. ควรออก ข้อกาหนดเกณฑ์มาตรฐาน
ของสภามหาวิทยาลัยและอธิการบดี เพื่อใช้ในการกากับดูแลมหาวิทยาลัย เช่น
- นายกสภามหาวิทยาลัย
ดารงตาแหน่งในเวลาเดียวกันได้ไม่เกิน 1 มหาวิทยาลัย
และดารงตาแหน่งต่อเนื่องกันได้ไม่เกิน 2 วาระ
- กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
ดารงตาแหน่งในเวลาเดียวกันได้ไม่เกิน 3 มหาวิทยาลัย
และดารงตาแหน่งต่อเนื่องกันได้ไม่เกิน 2 วาระ
- อธิการบดีและผู้บริหารมหาวิทยาลัย
ต้องมีอายุไม่เกิน 60 ปี
และดารงตาแหน่งต่อเนื่องกันได้ไม่เกิน 2 วาระ
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ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) ชุดที่ 38
รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยวุฒิ ฉัตรอุทัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนตรี เข็มราช

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพจน์ เอี้ยงกุญชร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันชัย โกมลหิรัญ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นวลสวาท หิรัญสกลวงศ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะ อุไรไพรวัน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภวุฒิ เนตรโพธิ์แก้ว

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรพล แสงปัญญา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิริยะ ศิริชานนท์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีระชน พลโยธา

อาจารย์ ดร.จิดาภา สุวรรณฤกษ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อริยา คูหา

ประธาน ปอมท.
ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
รองประธาน ปอมท. คนที่ 1
ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
รองประธาน ปอมท. คนที่ 2
ประธานสภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขาธิการ ปอมท.
เลขาธิการสภาคณาจารย์และพนักงาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
รองเลขาธิการ ปอมท.
ประธานฝ่ายวิชาการ สภาคณาจารย์และพนักงาน
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
รองเลขาธิการ ปอมท.
สมาชิกสภาคณาจารย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ ปอมท.
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ผู้อานวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ปอมท.
สมาชิกสภาคณาจารย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้อานวยการฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน ปอมท.
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
ผู้อานวยการฝ่ายการเงิน ปอมท.
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ผู้อานวยการฝ่ายพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยปอมท.
ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยทักษิณ
ผู้อานวยการฝ่ายกิจการพิเศษ ปอมท.
กรรมการสภาอาจารย์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี
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อาจารย์ประสิทธิ์ บุญไทย
อาจารย์ธวัชชัย สิมมา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.ตุลย์ สิทธิสมวงศ์
รองศาสตราจารย์เจริญศักดิ์ ศาลากิจ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทิน เวียนวิวัฒน์
ศาสตราจารย์ นพ.ไพฑูรย์ ณรงค์ชัย
ศาสตราจารย์อดิศักดิ์ พงษ์พูลผลศักดิ์
อาจารย์จงกล สุภารัตน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชาติ วงศ์สุวานิช
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ถนอม ทาทอง
รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา จันทร์ศิลา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพลิน เงาตระการวิวัฒน์
อาจารย์ ดร.บุหรัน พันธุ์สวรรค์
รองศาสตราจารย์ พญ.วรรณา ศรีโรจนกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัติ ปานศิลา
อาจารย์ ดร.สืบพงษ์ ปราบใหญ่
รองศาสตราจารย์ ดร.บุญศรี จงเสรีจิตต์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกื้อกูล สุนันทเกษม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาวณีย์ อมรจิตสุวรรณ
รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จินตนา สายทองคา
น.ส.วรรณภา ทองเจริญ
น.ส.สุนันทา พูลแพ
นางกองเพ็ชร์ สุนทรภักดิ์

ผู้อานวยการฝ่ายกิจการสังคม ปอมท.
รองประธานสภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง
ผู้อานวยการฝ่ายสวัสดิการ ปอมท.
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ประธานสภาคณาจารย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประธานสภาข้าราชการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประธานสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประธานสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ประธานสภาอาจารย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
มหาวิทยาลัยนครพนม
ประธานสภาอาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ประธานสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยบูรพา
ประธานสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยพะเยา
ประธานสภาอาจารย์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ประธานสภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ประธานสภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง
ประธานสภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ประธานสภาอาจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ประธานสภาอาจารย์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ประธานสภาคณาจารย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ประธานสภาคณาจารย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
เลขานุการ ปอมท.
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ผู้ช่วยเลขานุการ ปอมท.
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ผู้ช่วยเลขานุการ ปอมท.
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) 18 เมษายน พ.ศ. 2559

