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บทคัดย่อ
หลักธรรมาภิบาลได้ถูกน�ำมาใช้ในประเทศไทยหลังวิกฤตเศรษฐกิจอันเกิดในปี พ.ศ.2540 ทั้งในหน่วย
งานภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน เกิดกระแสการน�ำหลักธรรมาภิบาลไปปรับใช้ในรูปแบบค�ำที่แตกต่างกัน
ในบทความนีผ้ เู้ ขียนจึงต้องการอธิบายหลักธรรมาภิบาล ซึง่ ปรากฎซ่อนอยูใ่ นพระราชบัญญัตสิ ถาบันอุดมศึกษา
เอกชน พ.ศ. 2546 และในทางปฏิบตั สิ ถาบันอุดมศึกษาเอกชนหลายแห่งก็ได้นำ� มาปรับใช้ได้เป็นอย่างดีมานานแล้ว
ค�ำส�ำคัญ : หลักธรรมาภิบาล; สถาบันอุดมศึกษาเอกชน
Abstract
Good governance principles have been implemented in Thailand after the economic
crisis that occurred in 1997, both in government agencies and the private sector, resulting
in the adoption of good governance principles.  In this article, the author wants to explain
the principles of good governance which can be found in the Private Institution of Higher
Education Act,. B.E. 2546. In practice, many private higher education institutions have adapted
it for a long time.
Keywords : Good Governance; Private higher education institution
บทนำ�
ด้วยในภาพรวมสถาบันอุดมศึกษาบางแห่งในประเทศไทย ในห้วงเวลาหลายปีที่ผ่านมา ยังคงประสบ
ปัญหาความขัดแย้งภายในสถาบันอุดมศึกษาจนไม่อาจทีจ่ ะแก้ไขปัญหาให้ลลุ ว่ งไปด้วยมาตรการปกติ ซึง่ หาก
ปล่อยให้การแก้ไขปัญหาล่าช้าออกไปจะท�ำให้เกิดความเสียหายต่อระบบการศึกษาหรือนิสติ นักศึกษาจ�ำนวน
มากอันเป็นที่มา ท�ำให้ภาครัฐ ในปี พ.ศ.2559 ต้องบัญญัติกฎหมายพิเศษเพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ในเรื่อง
การขาดธรรมาภิบาล นักวิชาการบางท่านได้เคยสรุปปัญหาธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษาไทย ไว้ดังนี้
1) ความไม่โปร่งใสในการบริหาร 2) ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการได้มาซึ่งผู้บริหารระดับสูงของสถาบันอุดมศึกษา
3) ปัญหาจากโครงสร้างฝ่ายบริหารและสภามหาวิทยาลัย ตามที่กฎหมายสถาบันอุดมศึกษานั้นๆ ก�ำหนดไว้
4) ขาดผู้รับผิดชอบในการก�ำกับดูแลธรรมาภิบาลของสถาบันอุดมศึกษา (ณดา จันทร์สม, 2559)
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ที่ผ่านมาการแก้ไขปัญหาการขาดธรรมาภิบาล โดยกลไกทางกฎหมาย หัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ ได้มีค�ำสั่งที่ 39/2559 เรื่อง การจัดระเบียบและแก้ไขปัญหาธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา ลงวัน
ที่ 12 กรกฎาคม 2559 เพื่อแก้ไขสถานการณ์ความไม่ถูกต้องและไม่ชอบธรรมของการด�ำเนินการของสถาบัน
อุดมศึกษาความหมายของ “สถาบันอุดมศึกษา” ตามประกาศนี้ มีความหมายรวมถึงสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชนด้วยท�ำให้เกิดประเด็นข้อค�ำถามต่อว่า หลักธรรมาภิบาลว่าได้
ถูกน�ำมาใช้ โดยมีแนวคิดอยู่ในเบื้องหลังแห่งบทบัญญัติพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546
มากหรือน้อยเพียงใด
ต่อมา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์  วิจยั และนวัตกรรม ได้เกิดขึน้ ตามพระราชบัญญัตปิ รับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 19) พ.ศ.2562 และได้มีการออกกฎหมายที่ส�ำคัญตามมาอีก 8 ฉบับและหนึ่ง
ในแปดกฎหมายส�ำคัญนั้น คือ  พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ.2562 กฎหมายฉบับนี้ได้วางหลักการ การ
จัดการอุดมศึกษาไว้ 6 ข้อ โดยข้อ5  มีการระบุชัดเจนถึงหลักธรรมาภิบาล ปรากฏไว้ด้วย ดังนั้น บทความ
วิชาการนีไ้ ด้แบ่งการศึกษาออกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ความหมายของธรรมาภิบาลจากทัว่ ไปสูม่ มุ การศึกษา  
ส่วนที่ 2 กฎหมายของประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา  ส่วนที่ 3 อันเป็นเนื้อหา
หลักของบทความ คือ การวิเคราะห์หลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนตามพระราชบัญญัตสิ ถาบัน
อุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.2546 อันน�ำไปสู่บทสรุปและข้อเสนอแนะต่อไป
ความหมายของธรรมาภิบาล
เพือ่ ประโยชน์ตอ่ การศึกษาค้นคว้า เรือ่ ง “ธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน” จึงเห็นว่าควรศึกษา
ค�ำว่า หลักธรรมาภิบาล ในพื้นฐานทั่วไปก่อน ธรรมาภิบาลอันเป็นหลักการบริหารจัดการที่ดี ซึ่งได้ถูกกล่าว
ถึงโดยตลอดในระยะเวลาที่ผ่านมา และถูกให้ความส�ำคัญในกฎหมายสูงสุดของประเทศ ดังความที่ปรากฎใน
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 มาตรา 65
ความหมายของธรรมาภิบาลในภาครัฐ  สามารถค้นหาค�ำนิยามได้โดยดูจากระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ.2542 โดยอาจสรุปสาระส�ำคัญของนิยามได้
ว่า คือ แนวทางส�ำคัญการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี ของ 3 ฝ่าย อันได้แก่ ภาครัฐ ภาคธุรกิจ และ
ภาคประชาชน ซึ่งครอบคลุมถึงฝ่ายวิชาการ ฝ่ายปฏิบัติการฝ่ายราชการ และฝ่ายธุรกิจ สามารถอยู่ร่วมกัน
เป็นพลังก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน และส่งเสริมความเข้มแข็งหรือสร้างภูมคิ มุ้ กันแก่ประเทศเพือ่ บรรเทา
ป้องกัน หรือแก้ไขเยียวยาภาวะวิกฤตภยันตรายที่หากจะมีในอนาคต (อริย์ธัช แก้วเกาะสะบ้า, 2560)   
ฉะนั้น“ธรรมาภิบาล” เป็นค�ำที่ มาจากภาษาอังกฤษค�ำว่า Good Governance ซึ่งศาสตราจารย์  
ดร. บวรศักดิ์ อุวรรณโณ อธิบาย ค�ำว่า ธรรมาภิบาล หมายถึง วิธีการใช้อ�ำนาจเพื่อบริหารทรัพยากรของ
องค์การ (บวรศักดิ์ อุวรรณโณ, 2562)
ส่วนหลักธรรมาภิบาลในมิติด้านองค์กรภาคเอกชน จะมีการใช้ค�ำที่แตกต่างกัน เช่น บรรษัทภิบาล หรือ
การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติส�ำหรับเอเชียและแปซิฟิก ได้ให้นิยาม ค�ำว่า
ธรรมาภิบาล (Good Governance) ว่ามีองค์ประกอบ 8 ประการ ดังนี้  1) การมีส่วนร่วม 2) หลักนิติธรรม
3) โปร่งใส  4) การตอบสนอง  5) เน้นฉันทามติ 6) ความเสมอภาค/ความเที่ยงธรรม 7) ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 8) ภาระรับผิดชอบ (คณะท�ำงานส่งเสริมธรรมาภิบาล, 2552)
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ธรรมาภิบาลในมิติด้านอุดมศึกษา
ความคิดริเริ่มที่ต้องการให้แนวคิดเรื่อง ธรรมาภิบาลเป็นกลไก พัฒนาและขับเคลื่อนสถาบันอุดมศึกษา
ของประเทศสู่ภาคการปฏิบัติในประเทศไทย เริ่มมาจากส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ที่ได้
สนับสนุนให้มีโครงการจัดตั้งสถาบันส่งเสริมธรรมาภิบาลมหาวิทยาลัย (University Governance Program
: UGP) ภายใต้สถาบันคลังสมองของชาติ ซึ่งสถาบันดังกล่าว ด�ำเนินการจัดอบรม ในหลักสูตรธรรมาภิบาล
เพือ่ การพัฒนาอุดมศึกษามาแต่ในปี พ.ศ.2552 สถาบันคลังสมองของชาติ  (2559) ทิศทางของการน�ำธรรมาภิ
บาลมาใช้กบั การอุดมศึกษาจึงสอดรับกับทิศทางกระแสการน�ำหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในประเทศไทย หลังจาก
ที่เกิดปัญหาวิกฤตด้านเศรษฐกิจในประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ.2540 การน�ำธรรมาภิบาลมาใช้ในมหาวิทยาลัย
(ศรีพชั รา สิทธิกำ� จร แก้วพิจติ ร, 2551) ก่อนหน้าทีจ่ ะมีการน�ำธรรมาภิบาลไปปรับปรุงใช้ในการบริหารงานใน
สถาบันอุดมศึกษาหรือมหาวิทยาลัย นายอนันท์ ปันยารชุน ได้แสดงทรรศนะเกี่ยวกับธรรมาภิบาลใน
มหาวิทยาลัย ควรมีองค์ประกอบ ดังต่อไปนี้
1) ความเป็นอิสระในการบริหารจัดการ และความเป็นอิสระในนโยบายการศึกษา
2) ความรับผิดชอบในการตัดสินใจของตนเอง
3) คุณภาพการศึกษาหมายรวมถึงคุณภาพของอาจารย์นกั ศึกษาและหลักสูตร มีงบประมาณรายได้และ
รายจ่าย (อานันท์ ปันยารชุน, 2542)
กฎหมายของประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา
ด้วยบทบัญญัตใิ นกฎหมายหลายฉบับของประเทศไทย จะมีหลายมาตราเกีย่ วข้องกับสถาบันอุดมศึกษา
และโดยเฉพาะเจาะจงไปที่ ค�ำว่า ธรรมาภิบาล โดยหากใช้วิธีตรวจสอบถ้อยค�ำจะปรากฏพบค�ำว่า ธรรมาภิ
บาลในกฎหมายบางฉบับที่สามารถน�ำมาศึกษาควบคู่กับประเด็นหลักธรรมาภิบาลในกฎหมายสถาบัน
อุดมศึกษาเอกชน ได้อันจะน�ำเสนอตามล�ำดับ ดังนี้
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
รัฐธรรมนูญนี้มุ่งหวังจะท�ำให้เกิดยุทธศาสตร์ชาติ  นโยบายและการปฏิรูป ที่น�ำไปสู่สังคมสงบสุข  โดย
เป้าหมายการปฏิรปู ประเทศ ก็คอื การพัฒนาอย่างยัง่ ยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  สังคมมีความ
สงบสุข เป็นธรรมและมีโอกาสทัดเทียมกัน เพื่อขจัดความเหลื่อมล�้ำประชาชนมีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดี มี
ส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ตามมาตรา 65 แห่งรัฐธรรมนูญราชอาณาจักร
ไทย พ.ศ.2560 โดยมีเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล (สถาบันพระปกเกล้า,
2561) สถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน ก็คอื หนึง่ ในพลังผลักดันร่วมกันไปสูเ่ ป้าหมายการพัฒนาประเทศ
อย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาลในยุทธศาสตร์ ดังกล่าว
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
เนื่องด้วยงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในประเด็นหลักธรรมาภิบาล เท่าที่ค้นพบ ได้
น�ำพระราชกฤษฎีกา ดังกล่าว มาเป็นหลักในการวิเคราะห์เรื่องธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนด้วย   
แต่ส�ำหรับผู้เขียน จะศึกษาค�ำอธิบายบทบัญญัติบางส่วนในพระราชกฤษฎีกานี้ เพื่อน�ำมาศึกษาเปรียบเทียบ
กับบทบัญญัติบางมาตราในพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.2546 เพียงเท่าที่เกี่ยวกับหลัก
ธรรมาภิบาล  
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หลักความโปร่งใส
การก�ำหนดให้ส่วนราชการ (ในที่นี้ หมายถึง สถาบันอุดมศึกษาของรัฐก่อน แต่จะน�ำไปศึกษาเปรียบ
เทียบกับสถาบันอุดมศึกษาเอกชนด้วย) ต้องใช้หลักความโปร่งใสนั้น เพื่อเป็นการแสดงให้เห็นถึงความมี
ประสิทธิภาพในการบริหารงานที่สามารถเปิดเผยให้บุคคลทั่วไป ตรวจสอบประสิทธิภาพในการท�ำงานได้
พระราชกฤษฎีกานี้ จึงก�ำหนดเรื่องดังกล่าวไว้ในมาตรา 20 ซึ่งมีสาระส�ำคัญ ดังนี้
ส่วนราชการต้องประกาศก�ำหนดเป้าหมาย และแผนการท�ำงาน ระยะเวลาแล้วเสร็จ และงบประมาณ
ทีต่ อ้ งใช้เพือ่ ให้ขา้ ราชการและประชาชนทราบ ซึง่ จะท�ำให้การท�ำงานมีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบแผนการ
ท�ำงานได้ (สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี , 2546 : 47-48)
หลักความคุ้มค่า
หลักความคุ้มค่าเป็นการแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพของการบริหารราชการ ซึ่งสามารถวัดผลได้ และ
จะเป็นข้อมูลส�ำคัญในการน�ำมาใช้ปรับปรุงวิธีการท�ำงาน หลักความคุ้มค่าจะปรากฏอยู่ในมาตรา 21-23
1) ส่วนราชการต้องจัดท�ำบัญชีตน้ ทุนในงานบริการสาธารณะแต่ละประเภท และรายจ่ายต่อหน่วย เพือ่
การเปรียบเทียบความคุ้มค่าระหว่างปัจจัยน�ำเข้ากับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น
2) ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จะเป็นผู้ตรวจสอบความคุ้มค่าใน
การปฏิบัติภารกิจแห่งรัฐเพื่อรายงานต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อประเมินว่าภารกิจใดสมควรท�ำหรือไม่ท�ำต่อ โดย
ค�ำนึงถึงประโยชน์ที่รัฐและประชาชนพึงได้
3) การจัดซื้อจัดจ้างต้องเปิดเผยและเที่ยงธรรม โดยต้องมีการชั่งน�้ำหนักประโยชน์และผลเสียต่อสังคม
เพื่อท�ำให้ต้นทุนการบริการสาธารณะต�่ำลงได้ โดยจะต้องมีการปรับปรุงระเบียบว่าด้วยการพัสดุ เพื่อให้เป็น
ไปตามหลักการดังกล่าว (มาตรา 23) (สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี, 2546 : 49-50)
หลักความชัดเจนในการปฏิบัติราชการ (หลักความรับผิดชอบ)
หลักความรับผิดชอบมีขนึ้ เพือ่ ให้การปฏิบตั ริ าชการในระยะต่อไป มีผรู้ บั ผิดชอบต่อผลของงานทีเ่ กิดขึน้
จากความล่าช้าหรือละเลยไม่ยอมปฎิบัติหน้าที่ ซึ่งส่งผลให้เกิดความเสียหายในการบริหารราชการ และ
ประชาชนได้รับความเดือดร้อน เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งในการปฏิบัติราชการที่ผ่านมาพระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 ก�ำหนดหน้าที่ในการปฏิบัติ
ราชการให้เกิดความรับผิดชอบขึ้นในมาตรา 24-26 โดยมีสาระส�ำคัญ ดังต่อไปนี้
1) ในการปฏิบัติราชการระหว่างส่วนราชการด้วยกัน ถ้าการปฏิบัติงานของส่วนราชการหนึ่งต้องได้รับ
ความรับเห็นชอบ หรืออนุญาตจากอีกส่วนราชการหนึ่ง ส่วนราชการผู้เห็นชอบหรืออนุญาตต้องด�ำเนินการ
ภายใน 15 วัน เว้นแต่จะได้ประกาศก�ำหนดเวลาไว้ล่วงหน้าแล้วว่า ต้องเกินกว่า 15 วัน เพราะต้องปฏิบัติตาม
ขั้นตอนของกฎหมาย (มาตรา 24)
2) การวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาใดๆ ส่วนราชการต้องเป็นผู้พิจารณาวินิจฉัยโดยเร็วและหลีกเลี่ยงการแต่งตั้ง
คณะกรรมการขึ้นพิจารณา ทั้งนี้เพื่อให้เกิดหลักที่ชัดเจนในการรับผิดชอบของส่วนราชการและมิให้ใช้เวลา
นานในการพิจารณาในรูปแบบคณะกรรมการ (มาตรา 25 วรรคหนึ่ง)
3) ในกรณีที่เป็นการพิจารณาในรูปแบบคณะกรรมการให้มีผลผูกผันผู้แทนส่วนราชการ แม้จะมิได้เข้า
ร่วมประชุมและจะต้องมีการบันทึกฝ่ายข้างน้อยไว้ด้วย ทั้งนี้เพื่อให้เกิดหลักที่ชัดเจนในความรับผิดชอบของ
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มพฤกษ์ มหาวิทยาลัยเกริก
12 วารสารร่
ปีที่ 38 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม 2563
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ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนส่วนราชการในคณะกรรมการ (มาตรา 25 วรรคสอง) การสั่งราชการต้องเป็นลายลักษณ์
อักษร ถ้ามีการสั่งการด้วยวาจาต้องบันทึกค�ำสั่งนั้นไว้ (มาตรา 26) (สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี, 2546 : 53-54)
จากบทความวิจัยของ ธ�ำรง รัตนภรานุเดช และ อภิภา ปรัชญพฤทธิ์ (2555 : 59-72) สามารถสรุป
ข้อค้นพบส่วนหนึง่ ได้วา่ การบริหารงานสถาบันอุดมศึกษาเอกชนของไทยมีการใช้หลักธรรมาภิบาลตามระเบียบ
ส�ำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี ก็จริงแต่ก็ยังไม่เป็นรูปธรรม
เท่าที่ควร
อันเนื่องจากพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
เป็นหลักธรรมาภิบาลทีน่ ำ� ไปใช้กบั ทุกส่วนราชการ แต่โดยทีส่ ถาบันอุดมศึกษา อาจมีลกั ษณะทีพ่ เิ ศษและแตก
ต่างจากหน่วยงานอืน่ ๆ และเมือ่ เกิดปัญหาการขาดธรรมาภิบาลทีแ่ ก้ไขไม่ได้รฐั บาลทีผ่ า่ นมาจึงได้มคี ำ� สัง่ หัวหน้า
คณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 39/2559 เรื่อง การจัดระเบียบและแก้ไขปัญหาธรรมาภิบาลในสถาบัน
อุดมศึกษา (ราชกิจจานุเบกษา, 2559 : 21-24) ค�ำสั่งดังกล่าวนี้มีอยู่ทั้งหมด 15 ข้อ โดยใจความส�ำคัญของค�ำ
สั่งน่าจะอยู่ที่ข้อที่ 2 และข้อที่ 4 จึงมีอยู่ 2 ประเด็น ที่ต้องพิจารณาศึกษา คือ
- การได้มาซึ่งผู้ด�ำรงต�ำแหน่งนายกสภาสถาบัน หรือ ผู้บริหาร หรือ กรรมการสภาสถาบัน
- การแก้ไขปัญหากรณีขาดธรรมาภิบาลใน 4 เหตุ
บทวิเคราะห์ คำ�สั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 39/2559
การศึกษาค�ำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 39/2559 จะเป็นการศึกษาค�ำสั่งเพียงบางข้อที่
สามารถน�ำไปศึกษาปรับใช้กับสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ข้อ1 ในค�ำสัง่ นี้ “สถาบันอุดมศึกษา” หมายความว่า สถาบันอุดมศึกษาของรัฐทีอ่ ยูใ่ นสังกัดและในก�ำกับ
ดูแลของกระทรวงศึกษาธิการ และให้หมายความรวมถึงสถาบันอุดมศึกษาเอกชนตามกฎหมายว่าด้วยสถาบัน
อุดมศึกษาเอกชนด้วย บทวิเคราะห์ ด้วยเพราะนิยามของ “สถาบันอุดมศึกษา” หมายความรวมถึง “สถาบัน
อุดมศึกษาเอกชน” ผูเ้ ขียนจึงมีความเห็นว่าการศึกษา เรือ่ ง ธรรมาภิบาลตามกฎหมายสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
จึงมีเหตุผลที่ควรต้องน�ำค�ำสั่งนี้มาศึกษาประกอบ
ข้อ2 ในกรณีที่ปรากฏว่าการด�ำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งผู้ด�ำรงต�ำแหน่งนายกสภาถาบันอุดมศึกษา
กรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษาหรืออธิการบดีก่อให้เกิดความขัดแย้งขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรม
อันดีของประชาชนหรือฝ่าฝืนบทบัญญัติแห่งกฎหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมีอ�ำนาจยับยั้ง
การแต่งตั้งหรือการด�ำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งผู้ที่จะด�ำรงต�ำแหน่งดังกล่าว
บทวิเคราะห์  คือ การแก้ไขปัญหาการได้มาซึง่ นายกสภาสถาบันและกรรมการสภาสถาบัน หรืออธิการบดี  
ที่มีปัญหาการไม่ได้รับการยอมรับ และมีลักษณะการเข้าสู่ต�ำแหน่ง อันส่อให้เกิดการขาดหลักธรรมาภิบาลใน
สถาบันอุดมศึกษาได้ในส่วนนี้ มีความเห็นว่า การแต่งตัง้ อธิการบดีของสถาบันอุดม ศึกษาเอกชน  อาจมีความ
แตกต่าง กับการแต่งตั้งอธิการบดีสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ได้ด้วยเหตุผลบางประการ เพราะมาจากรูปแบบ
การขอจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาที่แตกต่างกัน แต่อย่างไรก็ตามในต�ำแหน่งอื่นๆ เห็นว่า น่าจะสามารถปฏิบัติ
ตามหลักธรรมาภิบาลในหลักการเดียวกับสถาบันอุดมศึกษาของรัฐได้
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ข้อ 3 เพือ่ ให้การด�ำเนินการของสถาบันอุดมศึกษามีประสิทธิภาพสูงสุดการแต่งตัง้ บุคคลให้ดำ� รงต�ำแหน่ง
นายกสภาสถาบันอุดมศึกษาหรือกรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษาให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
(1) ผู้ด�ำรงต�ำแหน่งนายกสภาสถาบันอุดมศึกษาจะด�ำรงต�ำแหน่งนายกสภาสถาบันอุดมศึกษาในเวลา
เดียวกันเกินสามแห่งไม่ได้
(2) ผู้ด�ำรงต�ำแหน่งนายกสภาสถาบันอุดมศึกษาจ�ำนวนสองแห่งแล้วอาจได้รับแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่ง
นายกสภาสถาบันอุดมศึกษาหรือกรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษาอีกได้ไม่เกินหนึ่งแห่ง
(3) ผู้ด�ำรงต�ำแหน่งนายกสภาสถาบันอุดมศึกษาจ�ำนวนหนึ่งแห่งแล้วอาจได้รับแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่ง
นายกสภาสถาบันอุดมศึกษาหรือกรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษาอีกได้ไม่เกินสองแห่ง
(4) ผูด้ ำ� รงต�ำแหน่งกรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษาจ�ำนวนสีแ่ ห่งแล้วไม่อาจได้รบั แต่งตัง้ ให้ดำ� รงต�ำแหน่ง
นายกสภาสถาบันอุดมศึกษาหรือกรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษาในเวลาเดียวกันนั้นได้อีก
ผู้ด�ำรงต�ำแหน่งนายกสภาสถาบันอุดมศึกษาหรือกรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษาในสถาบันอุดม ศึกษา
ของรัฐตามวรรคหนึ่งไม่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเบี้ยประชุมหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดนอกเหนือจากในฐานะ
นายกสภาสถาบันอุดมศึกษาหรือกรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาแห่งนัน้ เว้นแต่เป็นไป
ตามระเบียบหรือหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการก�ำหนดหรือให้ความเห็นชอบ
ความในวรรคหนึ่งและวรรคสองไม่น�ำมาใช้บังคับแก่ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งนายกสภสถาบัน
อุดมศึกษาหรือกรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษาอยู่ในวันก่อนวันที่ค�ำสั่งนี้มีผลใช้บังคับ
บทวิเคราะห์ ค�ำสั่งข้อนี้เป็นการแก้ไขปัญหาการด�ำรงต�ำแหน่งนายกสภาสถาบันอุดมศึกษามากกว่า
1 แห่ง   ซึ่งแม้ในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนั้นๆ จะไม่ได้ห้ามแต่การที่บุคคลหนึ่งบุคคลใดด�ำรงต�ำแหน่ง
นายกสภาสถาบัน ซึ่งจะมีสิทธิรับรู้ข้อมูลของสถาบันอุดมศึกษานั้น และไปเป็นในอีกสถาบันอุดมศึกษาอีก
แห่งในต�ำแหน่งเดียวกันแม้จะมีความเชือ่ มัน่ ในตัวบุคคล แต่กเ็ ป็นเรือ่ งเฉพาะตัว ประเด็นปัญหาก็คอื การด�ำรง
ต�ำแหน่งมากกว่า 1 แห่ง อาจก่อให้เกิดผลประโยชน์ที่ขัดกันได้
ข้อ 4 ให้คณะกรรมการการอุดมศึกษารายงานต่อรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงศึกษาธิการเมือ่ ปรากฏว่าสภา
สถาบันอุดมศึกษาหรือสถาบันอุดมศึกษาแห่งใดมีกรณี ดังต่อไปนี้
(1) จัดการศึกษาไม่เป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษาหรือมาตรฐานหลักสูตรจนอาจก่อให้เกิดความ
เสียหายแก่นิสิตนักศึกษาระบบการศึกษาสังคมหรือประเทศชาติ
(2) จงใจหลีกเลี่ยงหรือประวิงการปฏิบัติตามกฎหมายกฎระเบียบข้อบังคับของสถาบันอุดมศึกษาหรือ
ค�ำสั่งของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการที่สั่งการตามค�ำสั่งนี้หรือตามกฎหมาย
(3) นายกสภาสถาบันอุดมศึกษากรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษาหรือผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา
มีพฤติการณ์ส่อไปในทางทุจริต
(4) ก่อให้เกิดปัญหาความขัดแย้งภายในสถาบันอุดมศึกษาจนสภาสถาบันอุดมศึกษาหรือสถาบัน
อุดมศึกษาไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้
ในการด�ำเนินการตามวรรคหนึง่ คณะกรรมการการอุดมศึกษาอาจแต่งตัง้ คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ
คณะท�ำงานหรือมอบหมายบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายคนตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อน
บทวิเคราะห์ ค�ำสัง่ ข้อนีก้ ารแก้ไขปัญหากรณีขาดธรรมาภิบาลทัง้ ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและสถาบัน
อุดมศึกษาเอกชน ใน 4 เหตุการณ์ เหตุผลในการตั้งคณะกรรมการ  อนุกรรมการ หรือคณะท�ำงานตามที่กล่าว
ข้างต้น คือ การตรวจสอบสถาบันอุดมศึกษาเอกชนจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา
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มพฤกษ์ มหาวิทยาลัยเกริก
14 วารสารร่
ปีที่ 38 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม 2563

1

(หมายเหตุ เนื่องจากค�ำสัง่ หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 39/2559 ได้บงั คับใช้อยู่กอ่ นมีพระราชบัญญัติ
ปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 19) พ.ศ.2562 ต�ำแหน่งรัฐมนตรี และคณะกรรมการตามค�ำสั่ง คสช
ที่ 39/2539 จึงต้องมีการเปลี่ยนแปลง (ราชกิจจานุเบกษา, 2562 : 1- 6)
ดังที่กล่าวไว้ข้างต้นว่า การศึกษากฎหมายในส่วนของค�ำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่
39/2559 จะเป็นเพียงการศึกษาค�ำสั่งเพียงบางข้อเท่านั้น ผู้เขียนจึงจบหมดวิเคราะห์เพียงแค่ข้อที่ 4 เท่านั้น
ด้วยมีคำ� สัง่ หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 9/2562 เรือ่ ง การยกเลิกประกาศคณะรักษาความสงบแห่ง
ชาติ ค�ำสัง่ คณะรักษาความสงบแห่งชาติและค�ำสัง่ หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ บางฉบับทีห่ มดความ
จ�ำเป็น โดยค�ำสั่งฉบับที่ 9/2562 ข้อ6 ได้บัญญัติ ให้ยกเลิกความในข้อ13 แห่งค�ำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความ
สงบแห่งชาติ ที่ 39/2559 เรื่อง การจัดระเบียบและแก้ไขปัญหาธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษาโดยให้ใช้
ความต่อไปนี้แทน ข้อ13 ในกรณีที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม
เห็นว่าสถาบันอุดมศึกษาใดตามข้อ 12 ได้รับการแก้ไขปัญหาอันเป็นเหตุส�ำคัญในการใช้บังคับค�ำสั่งนี้แล้วให้
รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี
มีอ�ำนาจประกาศก�ำหนดการยกเลิกการใช้บังคับค�ำสั่งนี้แก่สถาบันอุดมศึกษานั้นต่อไป (ราชกิจจานุเบกษา,
2562 : 22-24)
พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ.2562 (ราชกิจจานุเบกษา, 2562 : 54-78)
ตอนต้นของกฎหมายฉบับนี้ ได้กล่าวถึงเหตุผลและความจ�ำเป็นในการตรากฎหมายฉบับนีเ้ นือ้ ความโดย
สรุป คือ เพือ่ ให้การจัดการอุดมศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาเป็นไปเพือ่ ประโยชน์แก่ประชาชน ลดความเหลือ่ ม
ล�ำ้ และเพิม่ โอกาสในการเข้าถึงการศึกษาได้อย่างทัว่ ถึงพระราชบัญญัตกิ ารอุดมศึกษา พ.ศ.2562 มีอยู่ 9 หมวด
ดังนี้ หมวด 1 บททั่วไป หมวด 2 หลักการของการจัดการอุดมศึกษา หมวด 3 ประเภทและกลุ่มของสถาบัน
อุดมศึกษา หมวด 4 หน้าทีแ่ ละอ�ำนาจของสถาบันอุดมศึกษา หมวด 5 ข้อมูลการอุดมศึกษา  หมวด 6 ทรัพยากร
อุดมศึกษา หมวด 7 การควบคุมและก�ำกับดูแลสถาบันอุดมศึกษาหมวด 8 การคุ้มครองผู้เรียน และหมวด 9
บทก�ำหนดโทษ
หลักการของการจัดการอุดมศึกษา   มาตรา 9 พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ.2562 การจัดการ
อุดมศึกษาต้องเป็นไปตามหลักการ ดังต่อไปนี  ้ 1) หลักความรับผิดชอบต่อสังคม  2) หลักเสรีภาพทางวิชาการ  
3) หลักความเป็นอิสระ 4) หลักความเสมอภาค และ 5) หลักธรรมาภิบาล  กรณีการจัดการอุดมศึกษาให้เป็น
ไปตามหลักธรรมาภิบาล อาจแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่ม 1 คือ สภาสถาบันอุดมศึกษา  นายกสภาสถาบัน
อุดมศึกษาและกรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษา กลุ่ม 2 คือ สถาบันอุดมศึกษาและบุคลากร
กลุม่ 1  สภาสถาบันอุดมศึกษา นายกสภาสถาบันอุดมศึกษาและกรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษา หน้าที่
ตามกฎหมาย ของสภาสถาบันอุดมศึกษาต้องจัดให้มีประมวลจริยธรรมของผู้ปฏิบัติงานในสถาบันอุดมศึกษา
(มาตรา 20) โดยการนี้ นายกสภาสถาบันอุดมศึกษาและกรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษาต้องเป็นแบบอย่าง
ในการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีธรรมาภิบาลด้วย (มาตรา 21)
กลุ่ม 2 สถาบันอุดมศึกษาและบุคลากรหน้าที่ตามกฎหมายของสถาบันอุดมศึกษา (ทั้งรัฐและเอกชน)
และบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน จะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามหลักธรรมาภิบาล (มาตรา
19) สถาบันอุดมศึกษาจะต้องสร้างความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล โดยต้องจัดให้มีระบบควบคุมภายใน
และระบบการตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพเพื่อประโยชน์ในการป้องกันและขจัดการขัดกันแห่งผลประโยชน์

หลักธรรมาภิบาลในพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.2546
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และการทุจริตและประพฤติมชิ อบ (มาตรา 19 วรรคสอง) สถาบันอุดมศึกษาซึง่ รวมถึงสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
มีหน้าทีต่ อ้ งให้เกิดการมีสว่ นร่วมของผูเ้ รียน บุคลากรของสถาบัน สังคม และประเทศชาติตอ่ สถาบันอุดมศึกษา
ด้วยวิธีการก�ำหนดพันธกิจของตนต่อผู้มีส่วนได้เสีย โดยพันธกิจดังกล่าว ต้องผ่านการรับฟังความคิดเห็นจาก
ผูม้ สี ว่ นได้เสียด้วย และประกาศต่อสาธารณะเพือ่ ให้รบั ทราบกันอย่างกว้างขวาง และสุดท้ายสถาบันอุดมศึกษา
และบุคลากรของสถาบันเอง จะต้องยึดถือและปฏิบัติตามพันธกิจที่ได้ประกาศไปแล้วด้วย (มาตรา 22)
พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.2546
ความเป็นมาที่ส�ำคัญของกฎหมายสถาบันอุดมศึกษาเอกชนฉบับนี้ มาจากการปฏิรูปการศึกษาโดยผล
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 และตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542
ท�ำให้มกี ารปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัตสิ ถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.2522 มาสูก่ ารยกร่างใหม่เป็นพระราช
บัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.2546 ที่บังคับใช้มาถึงปัจจุบัน (ดิเรก ควรสมาคม, 2558 : 15)
เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.2546
ด้วยเหตุที่บทความนี้มีเจตนาจะศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายที่ใช้ก�ำกับดูแลสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
กับกฎหมายสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ในเรื่องธรรมาภิบาล จึงเห็นควรน�ำเพียงบางตอนมาพิจารณาศึกษา
ดังความว่า “ดังนัน้ เพือ่ ให้สถาบันอุดมศึกษาของรัฐและสถาบันอุดมศึกษาของเอกชนอยูภ่ ายใต้การก�ำกับ
ติดตามการประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเดียวกัน  จึงจ�ำเป็นต้องตราพระราชบัญญัติน”ี้
ข้อความเน้นดังกล่าวข้างต้น ทีว่ า่ อยูภ่ ายใต้การก�ำกับติดตามการประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
เดียวกัน น่าจะตีความได้ว่า  หลักการธรรมาภิบาลที่หากมีในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐก็ควรมีและน�ำมาใช้ใน
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนบางส่วนได้เพราะมาตรฐานการศึกษาต้องมาจากการบริหารงานของฝ่ายบริหารที่
ปฏิบัติตามแผนประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งเป็นหลักการเดียวกับสถาบันอุดมศึกษาของรัฐฉะนั้นการศึกษา
เหตุผลในการประกาศใช้กฎหมายน่าจะตีความได้ไปถึงความสอดคล้องเท่าที่ท�ำได้ระหว่างสถาบันอุดมศึกษา
ของรัฐกับเอกชนในเรื่องส่งเสริมและสนับสนุนหลักธรรมาภิบาลด้วย
บทวิเคราะห์ ธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ตามพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
พ.ศ.2546
ด้วยบทความนีจ้ ะมุง่ เน้นการศึกษากฎหมายสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเฉพาะมาตราทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั
เรือ่ งธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน องค์ประกอบในการศึกษาเรือ่ งธรรมาภิบาลในกฎหมายสถาบัน
อุดมศึกษาเอกชน จะมีอยู่ 2 ส่วน คือ สภาสถาบัน หรือ สภามหาวิทยาลัย กับ อธิการบดี ในฐานะผู้บริหาร
สูงสุดของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
องค์ประกอบของสภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
มาตรา 28  แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.2546 เป็นเรื่ององค์ประกอบของสภา
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน
(1) นายกสภาสถาบัน ซึ่งผู้รับใบอนุญาตเสนอชื่อ
(2) อธิการบดี เป็นกรรมการสภาสถาบันโดยต�ำแหน่ง
(3) กรรมการสภาสถาบันผูท้ รงคุณวุฒจิ ำ� นวนไม่นอ้ ยกว่าเจ็ดคนแต่ไม่เกินสิบสีค่ นซึง่ ผูร้ บั ใบอนุญาตเสนอ
ชื่อ  ทั้งนี้ ให้มีคณาจารย์ประจ�ำอย่างน้อยหนึ่งคน
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(4) กรรมการสภาสถาบันผูท้ รงคุณวุฒจิ ำ� นวนไม่เกินสามคนซึง่ รัฐมนตรีเลือกจากบัญชีรายชือ่ ผูท้ รงคุณวุฒิ
ที่คณะกรรมการเห็นชอบ
ให้รัฐมนตรีแต่งตั้งนายกสภาสถาบันตาม (1) และกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิตาม (3) และ (4)
ให้สภาสถาบันเลือกกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิคนหนึ่งเป็นอุปนายกสภาสถาบันเพื่อท�ำหน้าที่
แทนนายกสภาสถาบัน เมือ่ นายกสภาสถาบันไม่อาจปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้หรือไม่มผี ดู้ ำ� รงต�ำแหน่งนายกสภาสถาบัน
ให้สภาสถาบันแต่งตั้งผู้บริหารของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนคนหนึ่งเป็นเลขานุการ โดยค�ำแนะน�ำของ
อธิการบดี (ราชกิจจานุเบกษา, 2546)
บทวิเคราะห์ ธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษาในส่วนของมาตรา 28 ศึกษาเฉพาะประเด็นเรื่องที่มา
ของกรรมการสภาสถาบันนั้นจะขอวิเคราะห์เพียงมาตรา 28 (3) ในส่วนการมีส่วนร่วมของคณาจารย์ประจ�ำ
โดยมีหลักธรรมาภิบาลสองหลักที่ผู้เขียนขอน�ำมาใช้ คือ หลักการมีส่วนร่วมและหลักความโปร่งใสในสัดส่วน
กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ให้มีคณาจารย์ประจ�ำอย่างน้อย 1 คน ในเรื่องที่มาของกรรมการสภา
สถาบันนั้น หลักการมีส่วนร่วม เบื้องต้นที่ให้มีตัวแทนของคณาจารย์ด้วยนั้นถือเป็นสิ่งที่ดีอันมีในกฎหมายแต่
เรือ่ งความโปร่งใสในเรือ่ งทีม่ าของตัวแทนคณาจารย์อาจเป็นเรือ่ งทีม่ องได้ตา่ งมุมหากจะพิจารณาศึกษาเทียบ
เคียงกับกรณีกฎหมายสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ธรรมาภิบาลในส่วนบทบัญญัติอ�ำนาจหน้าที่ของสภาสถาบัน
มาตรา34 แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.2546 บัญญัติว่า สภาสถาบันมีอ�ำนาจ
หน้าทีว่ างนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ ไปของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน อ�ำนาจหน้าทีเ่ ช่นว่านีใ้ ห้รวมถึง
(1) อนุมัติแผนพัฒนาของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
(2) ออกข้อก�ำหนด ระเบียบ และข้อบังคับเกี่ยวกับการด�ำเนินงานในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
(3) จัดสรรทุนออกเป็นกองทุนประเภทต่าง ๆ และออกข้อบังคับเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินของกองทุน
(4) อนุมัติแผนการเงิน งบดุล งบการเงินประจ�ำปีของกองทุนประเภทต่าง ๆ
(5) อนุมัติการโอนเงินของกองทุนประเภทหนึ่งไปเป็นของกองทุนอีกประเภทหนึ่ง
(6) อนุมัติหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตรตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการก�ำหนด
(7) อนุมัติการรับนักศึกษา การให้ประกาศนียบัตร อนุปริญญา ปริญญา หรือประกาศนียบัตรบัณฑิต
(8) อนุมัติการให้ปริญญากิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ
(9) อนุมัติการจัดตั้ง ยุบ รวม และเลิกส่วนงานภายใน
(10) อนุมัติความร่วมมือทางวิชาการหรือความร่วมมืออื่นกับสถาบันการศึกษาหรือบุคคลใดตามหลัก
เกณฑ์ที่คณะกรรมการก�ำหนด
(10/1) อนุมัติการลงทุนหรือร่วมลงทุนกับนิติบุคคลหรือหน่วยงานอื่นเพื่อด�ำเนินกิจการที่เกี่ยวกับ
หรือต่อเนื่องกับกิจการของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน หรือน�ำผลการค้นคว้าวิจัยไปเผยแพร่หรือหาประโยชน์
เพื่อเป็นรายได้ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
(11) สนับสนุนให้สถาบันอุดมศึกษาเอกชนมีสว่ นร่วมในการจัดการศึกษาโดยระดมทรัพยากรบุคคลจาก
ในประเทศและต่างประเทศ การน�ำประสบการณ์ ความรอบรู้ ความช�ำนาญและภูมปิ ญ
ั ญาของบุคคลดังกล่าว
มาใช้เพื่อเพิ่มคุณภาพบัณฑิต

หลักธรรมาภิบาลในพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.2546
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(12) อนุมัติการรับหรือการเข้าสมทบกับสถาบันการศึกษาในประเทศหรือต่างประเทศตามหลักเกณฑ์ที่
คณะกรรมการก�ำหนด
(13) พิจารณาเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการในการแก้ไขข้อก�ำหนดตามมาตรา 11 วรรคสาม
(14) พิจารณาเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการเพือ่ น�ำความกราบบังคมทูลเพือ่ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
แต่งตั้งและถอดถอนศาสตราจารย์และศาสตราจารย์พิเศษ
(15) แต่งตัง้ และถอดถอนอธิการบดี ศาสตราจารย์เกียรติคณ
ุ และถอดถอนคณาจารย์ประจ�ำตามมาตรา
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(16) ให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งและถอดถอนรองอธิการบดี และผู้ด�ำรงต�ำแหน่งเทียบเท่า
(17) ให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งและถอดถอนรองศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ
(18) ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาหรือให้ทุนการศึกษาแก่ผู้ด้อยโอกาสและบุคคลผู้มีความสามารถพิเศษ
(19) ออกข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเกีย่ วกับการก�ำหนดต�ำแหน่ง
อัตราเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน สวัสดิการ ประโยชน์เกื้อกูลอื่น วินัย หลักเกณฑ์การจ้าง และการเลิกจ้าง
ของผู้บริหาร คณาจารย์ ผู้ช่วยอาจารย์และเจ้าหน้าที่
(20) พัฒนาความสามารถของคณาจารย์ บุคลากรและคุณภาพของบัณฑิตเพื่อการผลิตบุคลากรที่
สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ
(21) ส่งเสริมการศึกษา การวิจยั การฝึกอบรมคณาจารย์และบุคลากรให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ชุมชน เพื่อน�ำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
(22) ส่งเสริมสนับสนุนการผลิตบัณฑิตให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ และประสาน
ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถานประกอบการกับสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
(23) ให้มรี ะบบประกันคุณภาพภายในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน โดยให้นกั ศึกษามีสว่ นร่วมในการประเมิน
คุณภาพสถาบันอุดมศึกษาตามข้อบังคับของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
(24) พิจารณาวิธีที่จะท�ำให้การศึกษา การวิจัย และการฝึกอบรมของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเจริญ
ก้าวหน้าและมีคุณภาพทางวิชาการยิ่งขึ้น
(25) ปฏิบัติหน้าที่อื่นเกี่ยวกับกิจการของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่มิได้ระบุให้เป็นหน้าที่ของผู้ใด
โดยเฉพาะ
บทวิเคราะห์ หลักธรรมาภิบาลที่ซ่อนอยู่ในมาตรา 34 แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
พ.ศ.2546 เนื่องด้วยรูปแบบในกฎหมายสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ทั้งฉบับปัจจุบันและฉบับก่อน ก�ำหนดให้มี
องค์กร สภาสถาบัน หรือสภามหาวิทยาลัย เป็นองค์กรหลักเดียว ในการอนุมัติพิจารณาให้ความเห็นชอบการ
แต่งตัง้ ผูบ้ ริหารและต�ำแหน่งทางวิชาการ บางสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ก่อนการอนุมตั หิ รือพิจารณาให้ความ
เห็นชอบการแต่งตั้งผู้บริหาร หรือการแต่งตั้งคณาจารย์เข้าสู่ต�ำแหน่งทางวิชาการ ซึ่งแม้จะมีคณะกรรมการ
พิจารณาต�ำแหน่งทางวิชาการ อันถูกก�ำหนดไว้ในกฎหมายแล้วแต่ดว้ ยต้องการให้เกิดการมีสว่ นร่วมและความ
โปร่งใสมากขึ้น จึงได้จัดตั้งคณะกรรมการเสริม ซึ่งบางแห่งเรียกชื่อ สภาวิชาการ อันมีลักษณะคล้ายคลึงกับ
แบบอย่างตามกฎหมายสถาบันอุดมศึกษาของรัฐทั้งเนื้อหาและวิธีการปฏิบัติอันอาจแสดงให้เห็นเจตนาที่
ต้องการให้เกิดธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
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ความโปร่งใสในเรื่องการเงินของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ก่อนที่จะท�ำความเข้าใจเรื่อง ความโปร่งใสในเรื่องการเงินของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน   ควรที่จะได้
ศึกษาความหมายของความโปร่งใสในแง่มุมของหลักธรรมาภิบาลเป็นเบื้องต้นก่อน OECD องค์การเพื่อความ
ร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา ได้ให้ความหมายของ “ความโปร่งใส” คือ การให้สาธารณะสามารถเข้า
ถึงข้อมูลทีเ่ กีย่ วกับกิจกรรมต่างๆ ของภาคสาธารณะ ทัง้ ในแง่ของขอบเขต ความถูกต้องและทันสมัยจากหน่วย
งานของรัฐ (OECD, 2008;  Arndt and Oman, 2006)
ผู้รับผิดชอบในการจัดท�ำงบการเงินประจ�ำปีของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนของไทย กฎหมายสถาบัน
อุดมศึกษาเอกชนก�ำหนดให้ให้อธิการบดีเป็นผูร้ บั ผิดชอบในการจัดท�ำงบการเงินประจ�ำปีให้ผสู้ อบบัญชีตรวจ
สอบและเมื่อผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้วให้อธิการบดีน�ำเสนอต่อสภาสถาบันเมื่อสภาสถาบันได้อนุมัติงบการ
เงินประจ�ำปีแล้วให้อธิการบดีส่งงบการเงินพร้อมรายงานการสอบบัญชีไปยังส�ำนักงานคณะ กรรมการ
อุดมศึกษาภายในก�ำหนดหนึง่ ร้อยยีส่ บิ วันนับแต่วนั สิน้ รอบระยะเวลาบัญชี (มาตรา 67 พ.ร.บ สถาบันอุดมศึกษา
เอกชน พ.ศ. 2546)
ผู้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตให้กับสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ตามกฎหมายสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ก�ำหนดให้สภาสถาบันแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีสถาบันอุดมศึกษาเอกชนประจ�ำปีทุกปี
(มาตรา 68)  
บทวิเคราะห์ หลักธรรมาภิบาล หัวข้อความโปร่งใสในกรณีเรื่องการเงินของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
(การจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนถือเป็นบริการสาธารณะที่เอกชนเข้ามามีส่วนร่วม)  คือ การที่
กฎหมายได้บังคับให้ส่งงบการเงินพร้อมรายงานการสอบบัญชีไปยังส�ำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาและ
การก�ำหนดอ�ำนาจในการตรวจสอบให้กับผู้สอบบัญชี   อันเป็นบทบัญญัติที่มีในกฎหมายสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน มาตรา 67-69 ถือได้ว่าเป็นการแสดงความโปร่งใสที่สถาบันอุดมศึกษาเอกชนได้กระท�ำอยู่แล้วโดย
สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล เพราะผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอยู่ในภายใต้การก�ำกับดูแลสภาวิชาชีพซึ่งเป็น
องค์กรภายนอกท�ำให้สถาบันอุดมศึกษามีการตรวจสอบจากภายนอก
บทสรุป
จากการศึกษา พบว่า ประเทศไทยได้ให้ความสนใจกับเรือ่ งหลักธรรมาภิบาลมาตัง้ แต่กรณีประสบปัญหา
วิกฤตเศรษฐกิจ บทสรุปความหมาย “หลักธรรมาภิบาล” ในระดับสากล คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งสหประชาชาติส�ำหรับเอเชียและแปซิฟิก United Nations Economic and Social Commission for
Asia and the Pacific : UNESCAP ได้ให้นิยาม ค�ำว่า ธรรมาภิบาล (Good Governance) อันมีองค์ประกอบ
8 ประการ ประเทศไทยได้รับ 8 ข้อ ดังกล่าว น�ำมาบัญญัติไว้ในกฎหมายและปรับใช้ให้สอดคล้องกับบริบท
ของสังคมไทยในหลายประเด็นตัง้ แต่รฐั ธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 ตลอดจนถึงพระราชบัญญัติ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.2546 ธรรมาภิบาลได้เข้ามามีบทบาทในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน โดยผ่านช่อง
ทางกฎหมาย ดังเห็นได้จาก การมีค�ำสั่งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ อันเป็นกฎหมายที่เข้ามาส่งเสริม
ให้เกิดความสมบูรณ์ของการมีหลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งค�ำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติที่ 39/2559 ได้เข้ามามีส่วนเติมความสมบูรณ์ของหลักธรรมาภิบาลในภาคของสถาบันอุดมศึกษา
เอกชนอยู่ 2 เรื่อง ดังเนื้อหาที่กล่าวมาข้างต้น แต่อย่างไรก็ตามหลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
จากการศึกษา พบว่า ในตัวบทแห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.2546 มีบางมาตราที่

หลักธรรมาภิบาลในพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.2546
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สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลอยูแ่ ล้ว และในทางปฏิบตั สิ ถาบันอุดมศึกษาเอกชนมีการเสริมหลักธรรมาภิบาล
เข้ามาในระบบการบริหารของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเองโดยภาคสมัครใจ เช่น การจัดตั้งสภาวิชาการ เป็น
องค์กรเสริมจากกฎหมายสถาบันอุดมศึกษาเอกชน เป็นต้น
ข้อเสนอแนะ
เพือ่ ส่งเสริมให้มหี ลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน มีรปู ธรรมมากขึน้ อย่างเช่นเดียวกับสากล
ทีใ่ ช้กฎหมายเป็นเครือ่ งมือผลักดันธรรมาภิบาลเพือ่ ให้เกิดผลในทางปฎิบตั กิ ฎหมายสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
จึงเป็นหนึ่งกลไกส�ำคัญในการผลักดันให้หลักธรรมาภิบาลถูกน�ำไปใช้จริงในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนจึงเสนอ
ว่าควรแก้ไขเพิ่มเติม  มาตรา 8 ในพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.2546 ดังนี้
“มาตรา 8  สถาบันอุดมศึกษาเอกชนเป็นสถานศึกษาและวิจยั มีวตั ถุประสงค์ในการให้การศึกษาส่งเสริม
วิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ท�ำการสอน ท�ำการวิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ท�ำนุบ�ำรุงศิลปะและ
วัฒนธรรมของชาติ และสนับสนุนให้เกิดหลักธรรมาภิบาล”  
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