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บทคัดย่อ
การศึกษาวิจัยเรื่องสถานภาพระบบโครงสร้างองค์กรตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ.
2550 ที่ มี ผ ลต่ อ ธรรมาภิ บ าล โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ศึ ก ษาสถานภาพ ระบบโครงสร้ า งองค์ ก รและการ
ดาเนินงานของสภามหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ.2550 และเสนอแนวทางในการ
ปรับปรุงและแก้ไขพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ.2550 ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ และส่วนอื่นๆที่
เกี่ยวข้อง ในการศึกษาวิจัยเป็นงานวิจัยเชิงเอกสารจากรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยตั้งแต่ปี พ.ศ.
2551-พ.ศ.2559 และวิเคราะห์ สั งเคราะห์กับงานเอกสารวิช าการที่เกี่ยวข้องกั บสภามหาวิทยาลั ย พบว่า
มหาวิทยาลัยบูรพาต้องมีการปรับปรุงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ.2550 ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
สภามหาวิทยาลัย โดยเฉพาะองค์ประกอบและจานวนของกรรมการสภามหาวิทยาลัย ที่มาของนายกสภา
มหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย ที่ต้องให้ไม่เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในทุกด้านระหว่างอธิการบดี
กับสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยต้องคานึงถึงบทบาทหน้าที่ในฐานะเป็นผู้การกากับ ดูแลใน
การบริหารมหาวิทยาลัยบนพื้นฐานธรรมาภิบาล การบริหารสภามหาวิทยาลัยต้องคานึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่
เกี่ย วข้ องกับ มหาวิท ยาลั ย รวมทั้ งสภามหาวิท ยาลั ย ต้องมี ระบบการประเมิน และติ ดตามตรวจสอบการ
ด าเนิ น งานของสภามหาวิ ท ยาลั ย ที่ ท าให้ เ กิ ด การยอมรั บ โปร่ ง ใสและเชื่ อ ถื อ ทั้ ง ภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย

ข

Abstract
The research on the status of the organization structure system according to the
Burapha University Act 2007 that affects good governance. With the objective of studying the
status Organization structure system and operation of the University Council according to
Burapha University Act 2 0 0 7 and proposed guidelines for improvement and amendment of
the Burapha University Act 2007, regulations, regulations, announcements and other related
matters In the research study, it is a documentary research from the University Council minutes
since 2008 - 2016 and analyze and synthesize the academic papers related to the University
Council Found that Burapha University needs to improve Burapha University Act 2 0 0 7 on
issues related to the University Council. Especially the composition and number of the
University Council members, The source of the President of the University Council and the
University Council that must not cause conflicts in all aspects between the president and the
university council The University Council must take into account its role as supervisor. Take
care of university administration based on good governance. The administration of the
university council must take into account the stakeholders involved with the university.
Including the University Council must have an assessment system and monitor the operation
of the University Council that makes acceptance Transparent and reliable both inside and
outside the university.
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บทที่ 1
บทนำ
ควำมสำคัญและที่มำของปัญหำที่ทำกำรวิจัย
จากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ตามมาตรา 36 ให้สถานศึกษาของรัฐที่
จัดการศึกษาระดับปริญญาเป็นนิติบุคคลและอาจจัดเป็นส่วนราชการหรือเป็นหน่วยงานในกากับของ
รัฐ ยกเว้นสถานศึกษาเฉพาะทางตามมาตรา 21 ให้สถานศึกษาดังกล่าว ดาเนินกิจการได้โดยอิสระ
สามารถพัฒนาระบบบริหารและการจัดการที่เป็นของตนเอง มีความคล่องตัว มีเสรีภาพทางวิชาการ
และอยู่ภายใต้การกากับ ดูแลของสภาสถานศึกษา ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งสถานศึกษานั้นๆ
วรรคหนึ่ง ต้องการจะบอกว่าสถานศึกษาที่จัดการศึกษาระดับปริญญา จะมีฐานะเป็นนิติบุคคล ซึ่ง
ในทางกฎหมายมหาชน หมายถึง มีฐานะเทียบเท่ากรม มีอานาจในการบริหารเท่ากับกรม ส่วนใน
ความหมายของกฎหมายแพ่ง หมายความว่า มีตัว ตน สามารถกระทาการผูกพันด้านสั ญญาและ
กิจการอื่นๆ ได้ เช่น บุคคลนอกจากนั้นวรรคหนึ่งต้องการจะบอกว่า สถานศึกษาในระดับดังกล่าว
อาจจัดเป็นส่วนราชการ ดัง ที่มหาวิทยาลัยส่วนใหญ่มีฐานะอยู่แล้ว หรือจะเป็นหน่วยงานในกากับ
ของรัฐ เช่น มหาวิทยาลัยที่ออกนอกระบบราชการก็ได้ วรรคสองของมาตรา 35 เป็นอานาจระบบการ
บริหารของสถาบันการศึกษาระดับปริญญาทั้งหลาย ซึ่งจะต้องมีกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งของตนเอง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2550 ประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 125
ตอนที่ 5ก วันที่ 9 มกราคาม พ.ศ.2551 มหาวิทยาลัยบูรพามีฐานะเป็นหน่วยงานในกากับของรัฐ ซึ่ง
ไม่เป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน กฎหมายว่าด้วยระเบียบ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการและกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม และไม่
เป็ น รั ฐ วิ ส าหกิ จ ตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยวิ ธี ก ารงบประมาณและกฎหมายอื่ น ให้ ม หาวิ ท ยาลั ย เป็ น
สถาบันการศึกษาและการวิจัย มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษาดาเนินการและส่งเสริมงานวิจัยเพื่อสร้าง
และพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยี ให้บริการทางวิชาการทะนุบารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และ
การกีฬา รวมทั้งการสนับสนุนกิจกรรมของรัฐและท้องถิ่นและการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและ
สิ่งแวดล้อม ในการดาเนินการของมหาวิทยาลัยต้องให้ความสาคัญกับความเป็นเลิศและเสรีภาพทาง
วิชาการ ความจาเป็นและความต้องการตามสภาพเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของไทย ความเสมอ
ภาคทางการศึกษาของประชาชน ความมีคุณธรรมและจริยธรรมควบคู่ไปกับความรู้ทางวิชาการ และ
ความใฝ่ เรีย นรู้ ตลอด ส าหรั บ การดาเนินการของมหาวิทยาลั ยกาหนดให้ สภามหาวิทยาลั ยเป็นผู้
ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัย โดยที่สภามหาวิทยาลัยเป็น องค์กรสูงสุดที่จะกาหนดและ
กากับนโยบายดูแลการบริหารจัดการให้เกิดการปฏิบัติตามนโยบายและพันธกิจของมหาวิทยาลัยอย่าง
มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลเป็นสภามหาวิทยาลัยที่ต้องเป็นผู้กากับ (Governing Board) ที่
ต้อ งพิ ทั ก ษ์ ธ รรมาภิ บ าล (Good Governance) เพื่ อให้ ก ารบริ ห ารและการจั ด การที่ ดี ต ามระบบ
คุณธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้ (สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ และแทน พิธิยานุวัฒน์,2556)
ด้ ว ยประกาศคณะรั ก ษาความสงบแห่ ง ชาติ ที่ 2/2559 เรื่ อ ง ก าหนดรายชื่ อ
สถาบันอุดมศึกษาอื่น ตามคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 39/2559 เรื่อง การจัด
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ระเบียบและแก้ไขปัญหาธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา ลงวันที่ 12 กรกฎาคม พุทธศักราช 2559
คณะกรรมการอุดมศึกษาได้รายงานต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการว่ายังมีสถาบันอุดมศึกษา
บางแห่งประสบปัญหาความขัดแย้งภายในสถาบันอุดมศึกษาจนไม่อาจที่จะเก้ไขปัญหาให้ลุล่วงไปได้
ด้วยมาตรการปกติ ซึ่งหากปล่อยให้การแก้ไขปัญหาล่าช้าออกไปจะทาให้เกิดความเสียหายต่อระบบ
การศึกษาหรือนิสิตนักศึกษาจานวนมาก โดยมหาวิทยาลัยบูรพาเป็นหนึ่งในสถาบันอุดมศึกษาที่มีผล
บังคับตามคาสั่งดังกล่าว มหาวิทยาลัยบูรพาได้มีคาสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สกอ.1441/2559 เรื่อง
ให้ ผู้ดารงตาแหน่ งพ้น จากตาแหน่ งหน้าที่และแต่งตั้งบุคคลให้ ปฏิบัติห น้าที่ในมหาวิทยาลั ยบูรพา
อาศัยอานาจตามความในข้อ 9 ของคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 39/2559 เรื่อง การ
จัดระเบียบและแก้ไขปัญหาธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา สั่ง ณ วันที่ 12 กรกฎาคม พุทธศักราช
2559 โดยมีคาสั่งให้นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยบูรพาพ้นจากตาแหน่ง
หน้ า ที่ รวมทั้ ง ผู้ ด ารงต าแหน่ ง อธิ ก ารบดี ห รื อ ผู้ รั ก ษาการแทนอธิ ก ารบดี และรองอธิ ก ารบดี
มหาวิท ยาลั ย บู ร พา พ้น จากตาแหน่งหน้ าที่ มี ผ ลบังคั บตั้งแต่วันที่ 11 ตุ ล าคม พ.ศ.2559 โดยที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้แต่งตั้งคณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพา
ประกอบด้วย รองศาสตราจารย์อานนท์ เที่ยงตรง เป็นประธานกรรมการ มีกรรมการอีก 9 ท่าน ได้แก่
ศาตราจารย์ กิต ติคุร สมหวัง พิธิ ย านุวัฒ น์ ศาสตราจารย์สุ รพล นิติไกรพจน์ ศาสตราจารย์สุ นทร
บุญญาธิการ รองศาสตราจารย์สุมนต์ สกลไชย รองศาสตราจารย์สมนึก ธีระกุลพิศุทธิ์ นายบุญปลูก
ชายเกตุ พลตารวจตรี ชุมศักดิ์ พฤกษาพงษ์ รองศาสตราจารย์สนธิ เตชานันท์ และรองเลขาธิการ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา กาหนดอานาจและหน้าที่ ให้ปฏิบัติหน้าสภามหาวิทยาลัยบูรพาตาม
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ.2550 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง และจัดระเบียบและแก้ไข
ธรรมาภิบาลในมหาวิทยาลัยบูรพาตามคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 39/2559 เรื่อง
การจัดระเบียบและแก้ไขปัญหาธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา ลงวันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ.2559
รวมทั้งแต่งตั้งรองศาสตราจารย์สมนึก ธีระกุลพิศุทธิ์ ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา
จึงมีความจาเป็นที่จะต้องศึกษา วิเคราะห์ และทบทวนเหตุผล เงื่อนไข และปัจจัยต่างๆที่
เกิดขึ้นที่ผ่ านมา ดังนั้นในการศึกษาครั้งนี้จะวิเคราะห์ สถานภาพ ระบบโครงสร้างองค์ กรและการ
ดาเนินงานของสภามหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ.2550 ในช่วงเวลาตั้งปี
พ.ศ.2551 - พ.ศ.2559 เท่านั้ น และจะเสนอแนวทางในการปรับปรุงและแก้ไขพระราชบัญญั ติ
มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ.2550 ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ และส่วนอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
วัตถุประสงค์ของโครงกำรวิจัย
1. เพื่อศึกษาสถานภาพ ระบบโครงสร้างองค์กรและการดาเนินงานของสภามหาวิทยาลัย
ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ.2550
2. เพื่อเสนอแนวทางในการปรับปรุงและแก้ไขพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ.
2550 ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ และส่วนอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
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ขอบเขตของกำรวิจัย
การศึกษาครั้งนี้ เป็นการดาเนินการวิจัยเชิงเอกสาร ดังนั้นจะวิเคราะห์สถานภาพระบบ
โครงสร้างองค์กรและการดาเนินงานของสภามหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา
พ.ศ.2550 ในช่วงเวลาตั้งปี พ.ศ.2551 - พ.ศ.2559 จากรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย และ
การทบทวนเอกสารวิชาการต่างๆที่เกี่ยวข้อง
ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ
การทบทวนการดาเนินการของสภามหาวิทยาลัยที่เป็นข้อมูลพื้นฐานที่นาไปใช้ในการ
พัฒนา ปรับปรุงการดาเนินงานของสภามหาวิทยาลัยในอนาคต
ระยะเวลำในกำรทำวิจัย
ระยะเวลาในการทาวิจัย 12 เดือน นับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติให้ดาเนินการ ( วันที่ 1 ตุลาคม
พ.ศ.2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2560)
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บทที่ 2
ทบทวนวรรณกรรม
หลักกำรและแนวคิดที่เกี่ยวกับมหำวิทยำลัยในกำกับของรัฐ
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (มปป) ได้กาหนดหลักการกลางมหาวิทยาลัยใน
กากับของรัฐ ซึ่งมีรายละเอียดสาคัญดังนี้
1. มหาวิทยาลัยในกากับของรัฐมีสถานภาพเป็นหน่วยงานของรัฐและเป็นนิติบุคคลที่ไม่เป็น
ส่วนราชการและไม่เป็นรัฐวิสาหกิจ อยู่ภายใต้การกากับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
และยังคงได้รับการจัดสรรงบประมาณตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณในจานวนที่เพียงพอที่
จาเป็นต่อการประกันคุณภาพการศึกษา
2. การดาเนินงานของมหาวิทยาลัย ทั้งการผลิตบัณฑิต การวิจัยการบริการวิชาการ และ
การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ต้องมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับความต้องการของสังคม นโยบาย
ของรัฐบาลและแผนการพัฒนาประเทศ ทั้งนี้ การผลิตบัณฑิตต้องให้โอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชน
โดยไม่เลือกปฏิบัติ
3. ความคล่องตัวของมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามกลไกของสภามหาวิทยาลัยที่จะกาหนด
ระเบียบ ข้อบังคับในการบริหารจัดการในเรื่องต่าง ๆ ได้เองภายใต้กรอบแห่งพระราชบัญญัติของ
มหาวิทยาลัยแต่ละแห่ง
4. สภามหาวิ ท ยาลั ย และผู้ บ ริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย ก าหนดให้ อ งค์ ป ระกอบของสภา
มหาวิทยาลัยจะต้องมาจากบุคคลภายนอกมากกว่าบุคคลภายใน และกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่มา
จากบุคคลภายนอก ๑ คน ซึ่งจะต้องสรรหาจากรายชื่อที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาเสนอ โดยการ
บริหารมหาวิทยาลัยให้อธิการบดีเป็นผู้บริหารสูงสุด มีหน้าที่บริหารมหาวิทยาลัยภายใต้การกากับดูแล
ของสภามหาวิทยาลัยการได้มาซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยและอธิการบดี
ต้ อ งเป็ น กระบวนการที่ โ ปร่ ง ใส ไม่ ใ ช้ วิ ธี ก ารเลื อ กตั้ ง แต่ ใ ห้ ใ ช้ วิ ธี ก ารสรรหาตามข้ อ บั ง คั บ ของ
มหาวิทยาลัย
5. การบริหารมหาวิทยาลัยให้ใช้หลักบริหารจัดการที่ดี (Goodgovernance) ในการออก
ระเบียบ ข้อบังคับและแนวทางในการดาเนินกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัย
6. การบริหารงานบุคคล เมื่อเปลี่ยนสถานภาพไปเป็นมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐแล้ว
ข้าราชการและลูกจ้างประจาของมหาวิทยาลัยสามารถเลือกสถานภาพได้ตามความสมัครใจ หาก
สมัครใจเปลี่ยนสถานภาพภายหลังกฎหมายใช้บังคับก็จะมีสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย และ
ให้คงสิทธิการเป็นสมาชิกกองทุนบาเหน็จบานาญข้ าราชการ และสิทธิประโยชน์อื่นตามที่รัฐกาหนด
ซึ่งการบริหารงานบุคคลให้ตราเป็นข้อบังคับโดยมีองค์กรบริหารงานบุคคลที่บุคลากรมีส่วนร่วมยึด
หลักการบริหารในระบบคุณธรรม (Merit system) มีระบบการประเมินผลการทางานของบุคลากรที่
โปร่งใส
7. งบประมาณและทรัพย์สิน ให้รัฐบาลจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปให้แก่มหาวิทยาลัยเป็น
จานวนที่เพียงพอ เพื่อดาเนินการตามนโยบายของรัฐบาลและการประกันคุณภาพการศึกษา โดยให้ถือ
ว่าเป็นเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย กรณีรายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่ายและมหาวิทยาลัยไม่สามารถหา
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เงินสนับสนุนจากแหล่งอื่นได้ รั ฐพึงจัดสรรงบประมาณให้แก่มหาวิทยาลัยเท่าที่จาเป็น ทั้งนี้ รายได้
ของมหาวิทยาลัยไม่ต้องนาส่งกระทรวงการคลังมหาวิทยาลัยสามารถถือกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์
ได้ รวมทั้งอสังหาริมทรัพย์ที่มีผู้อุทิศให้หรือได้มาโดยการซื้อด้วยเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยไม่ถือเป็น
ที่ ร าชพั ส ดุ และให้ เ ป็ น กรรมสิ ท ธิ์ ข องมหาวิ ท ยาลั ย โดยให้ ม หาวิ ท ยาลั ย มี อ านาจปกครอง ดู แ ล
บารุงรักษา ใช้ จัดหาประโยชน์จากที่ราชพัสดุได้ และรายได้ที่เกิดขึ้นให้ถือเป็นรายได้ของมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยต้องมีระบบบริหารการเงินและระบบบัญชีที่มีประสิทธิภาพ โดยไม่ขัดแย้งกับมาตรฐาน
และนโยบายการบัญชีที่รัฐกาหนดการจ่ายเงินต้องทาเป็นงบประมาณรายจ่ายประจาปีโดยการอนุมัติ
ของสภามหาวิทยาลัย และมีกลไกตรวจสอบการใช้จ่ายเงินภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
8. การใช้ท รั พ ยากรให้ เ กิ ดประโยชน์ สู ง สุ ด ให้ ส ภามหาวิ ท ยาลั ย มี ห น้ า ที่ ส่ ง เสริม และ
สนั บ สนุ น ให้ มี ก ารใช้ ท รั พ ยากรร่ ว มกั น ระหว่ า งส่ ว นงานภายในมหาวิ ท ยาลั ย และระหว่ า ง
สถาบันการศึกษา ชุมชน สถานประกอบการและหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
9. การบริหารงานวิชาการของมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามหลักเสรีภาพทางวิชาการ โดยให้
การดาเนินการเสร็จสิ้นที่สภามหาวิทยาลัยมากที่สุด ทั้งนี้ จะต้ องสอดคล้องกับนโยบายและมาตรฐาน
ทางวิชาการที่รัฐ กาหนด โดยให้ส ภามหาวิทยาลั ยและผู้บริห ารมหาวิทยาลั ยมีหน้าที่ส่งเสริมและ
สนับสนุนให้มีการทาวิจัย และนาผลงานวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และประเทศชาติ
10. การก ากั บ ตรวจสอบ ให้ มี ก ารก ากั บ ตรวจสอบโดยกลไกภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย
10.1 การกากับ ตรวจสอบภายใน ให้ ส ภามหาวิ ทยาลั ยวางระเบี ยบและกลไกเพื่ อ
ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย โดยให้ประชาคมใน
มหาวิทยาลัยมีส่วนร่วม
10.2 การกากับ ตรวจสอบภายนอก ให้กระทาโดยสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน กลไก
งบประมาณ นโยบายของรัฐบาล และระบบการรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
รัฐมนตรีมีอานาจและหน้าที่กากับดูแลโดยทั่วไปซึ่งกิจการของมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลหรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย ในกรณีที่การ
ดาเนินงานของมหาวิทยาลัยขัดต่อความสงบเรียบร้อย ศีลธรรมอันดี หรือมีความขัดแย้งเกิดขึ้นภายใน
มหาวิทยาลัย หากปล่อยทิ้งไว้จะเกิดความเสียหายต่อสังคมและประเทศชาติโดยรวม ให้รัฐมนตรีที่
กากับดูแล นาเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาสั่งการ
หลักธรรมำภิบำลในสถำบันอุดมศึกษำ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (2557) ไดให้ความหมายของธรรมาภิบาล คือ การปกครอง
การบริหาร การจัดการ การควบคุมดูแล กิจการต่าง ๆ ให้ เป็นไปในครรลองธรรม นอกจากนี้ยัง
หมายถึงการบริหารจัดการที่ดี ซึ่งสามารถนาไปใช้ได้ทั้งภาครัฐ และเอกชน ธรรมที่ใช้ในการบริหารงาน
นี้ มีความหมายอย่างกว้าง กล่าวคือ หาได้มีความหมายเพียง หลักธรรมทางศาสนาเท่านั้น แต่รวมถึง
ศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และความถูกต้องชอบธรรม ทั้งปวง ซึ่งวิญญูชนพึงมีและพึงประพฤติ
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ปฏิบัติ อาทิ ความโปร่งใสตรวจสอบได้ การปราศจากการ แทรกแซงจากองค์กรภายนอก เป็นต้น หลัก
ธรรมาภิบาล ประกอบด้วย หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลัก
สานึกรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า ธรรมาภิบาล เป็นหลักการที่นามาใช้บริหารงานในปัจจุบันอย่าง
แพร่หลาย ด้วยเหตุเพราะ ช่วยสร้างสรรค์และส่งเสริมองค์กรให้มีศักยภาพและประสิทธิภาพ อาทิ
พนักงานต่างทางานอย่าง ซื่อสัตย์สุจริตและขยันหมั่นเพียร ทาให้ผลประกอบการขององค์กรธุรกิจนั้น
ขยายตัว นอกจากนี้แล้วยัง ทาให้บุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง ศรัทธาและเชื่อมั่นในองค์กรนั้น ๆ อันจะ
ทาให้เกิดการพัฒนาอย่าง ต่อเนื่อง เช่น องค์กรที่โปร่งใส ย่อมได้รับความไว้วางใจในการร่วมทาธุรกิจ
รัฐบาลที่โปร่งใสตรวจสอบ ได้ ย่อมสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุนและประชาชน ตลอดจนส่งผลดี
ต่อเสถียรภาพของรัฐบาล และความเจริญก้าวหน้าของประเทศ เป็นต้น ทั้งนี้ ยังมีอีกแนวคิดหนึ่ง
เกี่ยวกับเรื่องธรรมาภิบาล คือ ธรรมาภิบาลเป็นเรื่องการวางกลไกให้ เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
การวางโครงสร้าง ในขณะที่อีกด้านหนึ่งของเหรียญคือ เรื่องตัวบุคคล เป็นเรื่องคุณธรรม จริยธรรม ธรร
มาภิบาลเป็นการวางระบบวางโครงสร้างเพื่อควบคุมให้คนไม่ ประพฤติปฏิบัติ แต่จริยธรรมจะลึกกว่า
นั้น โดยมีการปลูกฝังจิตสานึก ต้องไม่ทุจริต ไม่ประพฤติมิชอบ ทั้งสองด้านจะต้องไปด้วยกันจึงจะ
ยั่งยืน
ลัดดา ผลวัฒนะ (2557) ได้กล่าวว่า มหาวิทยาลัยในฐานะเป็นสถานศึกษาที่มีส่วนสาคัญ
ต่อการสร้างคนในชาติ จะต้องเป็นผู้นาและเป็นต้นแบบที่ดีในการนาธรรมาภิบาลมาใช้สาหรับการ
บริหารจัดการเพื่อชี้แนะสังคมว่าธรรมาภิบาลนั้นจะสร้างสังคมที่ดีได้อย่างไร เพราะธรรมาภิบาลเป็น
องค์ประกอบสาคัญของทุกองค์การทีไม่ว่าภาครัฐหรือเอกชนต้องนาไปปฏิบัติใช้ เนื่องจาก “ธรรมาภิ
บาล” เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติต่อกันในทุกองค์กร ธรรมาภิบาลเป็นหลักการที่นามาใช้
บริหารงานด้วยเหตุเพราะช่วยสร้างสรรค์และส่งเสริมองค์กรให้มีศักยภาพและประสิทธิภาพ หาก
ต้นแบบทางการศึกษาโดยเฉพาะมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นสถานบันที่ให้ความรู้เพื่อสร้างคนเพื่อไปพัฒนา
ประเทศชาติ เป็นต้นแบบที่ดีในการนาธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารมหาวิทยาลัยแล้ว ก็ย่อมทาให้
องค์การหรือสถาบัน นั้น ๆ ได้รั บ ความศรัทธาและความเชื่อมั่น องค์การที่โ ปร่งใสย่อมได้รับความ
ไว้วางใจจากสังคมและประชาชนทุกภาคส่วนตลอดจนส่งผลดีต่อเสถียรภาพขององค์การและความ
เจริญก้าวหน้าของประเทศต่อไป
กำรบริหำรจัดกำรสภำมหำวิทยำลัยในต่ำงประเทศ
วิจารณ์ พานิช (2552) ได้กล่าวถึงแนวทางการทางานของสมาชิกสภามหาวิทยาลัยในส
หราชอาณาจักร ในประเด็นบทบาทของสภามหาวิทยาลัยที่ต้องทาหน้าที่อย่างเข็มแข็ง เพื่อกาหนด
ทิศทาง เป้าหมาย และดูแลการดาเนินงานของมหาวิทยาลัยให้บรรลุเป้าหมายที่กาหนดไว้ กาหนด
ความประพฤติที่ดีของกรรมการสภามหาวิทยาลั ย ได้แก่ ไม่เห็นแก่ตัว มีความมั่นคงในจริยธรรม มี
เป้ าหมายชัดเจน ตรวจสอบได้ เปิดเผย ซื่ อสั ตย์ และมี ภ าวะผู้ นา รับ ผิ ดชอบต่อหน้า ที่อย่า ง
โดยเฉพาะการเข้ า ร่ ว มประชุ ม อย่ า งสม่ าเสมอ รวมทั้ ง แสดงบทบาท ความรู้ ความสามารถต่ อ
มหาวิทยาลัยอย่างจริงจัง สภามหาวิทยาลัยต้องจัดทาประกาศหน้าที่หลักของสภามหาวิทยาลัยให้
ชัดเจน และประชาสัมพันธ์ สื่อสารให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบอย่างทั่วถึง กรรมการสภามหาวิทยาลัย
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แต่ ล ะคนต้ อ งท าหน้ า ที่ เ พื่ อ ผลประโยชน์ ส่ ว นรวมของสถาบั น ไม่ ใ ช่ ท าตั ว เป็ น ผู้ แ ทนปกป้ อ ง
ผลประโยชน์ของคนบางกลุ่ มและจะต้องมีการเปิดเผยผลประโยชน์ของกรรมการแต่ล ะคนอย่าง
กว้างขวาง สาหรับโครงสร้างของสภามหาวิทยาลัย ได้กาหนดจานวนกรรมการสภาฯ ไม่เกิน ๒๕ คน
และมีการกระจายของความถนั ดอย่างเหมาะสม เพื่อให้ ทาหน้าที่ได้ดีและครบถ้ ว น และมีความ
น่าเชื่อถือในสายตาของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก มีจานวนมากกว่า
กรรมการที่เป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย และต้องมีคณะกรรมการสรรหา ทาหน้าที่สรรหากรรมการ
สภามหาวิ ท ยาลั ย ตามปกติ มี น ายกสภามหาวิ ท ยาลั ย เป็ น ประธาน เมื่ อ มี ต าแหน่ ง ว่ าง
คณะกรรมการสรรหา จะต้องระบุคุณสมบัติและทักษะจาเพาะที่ต้องการและประกาศอย่างกว้างขวาง
ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ในการสรรหานายกสภาฯ ต้องเขียนหน้าที่ที่ต้องทาอย่าง
ชัดเจน รวมทั้งระบุเวลาที่จะต้องใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งนายกสภาฯ ต้องดูแลให้กรรมการใหม่
ได้รับการบรรยายสรุปกิจการของมหาวิทยาลัย (induction) และกรรมการทุกคนได้รับการพัฒนา
ความรู้ แ ละทั ก ษะเพื่ อ ใช้ ใ นการท าหน้ า ที่ ก รรมการสภาฯ อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ( professional
development) รวมทั้ ง ให้ มี เ งิ น ใช้ จ่ า ยเพื่ อ การนี้ อ ย่ า งเพี ย งพอ เลขานุ ก ารสภาฯ มี ห น้ า ที่
รับผิดชอบว่ามีการดาเนินการตามกระบวนการขั้นตอนของการประชุมสภาฯ ที่กาหนด เอกสาร
ประกอบการประชุมต้องมีเพียงพอ และส่งก่อนการประชุมให้กรรมการมีเวลาอ่านศึกษามาล่วงหน้า
สภามหาวิทยาลัยทั้งองค์คณะมีอานาจแต่งตั้งและถอดถอนเลขานุการสภาฯ เอกสารรายงานการ
ประชุมสภาฯ และเอกสารประกอบการประชุมสภาฯ ควรเปิดเผยได้อย่างกว้างขวาง ยกเว้น
เอกสารลับ
วิจารณ์ พานิช (2554) องค์ประกอบคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยแตกต่างกันในแต่ละ
ประเทศ และแม้ในประเทศเดียวกันก็แตกต่างกัน รวมทั้งมีการเปลี่ยนแปลงไปตามเวลา หลักการ คือ
เป็นองค์ประกอบและจานวนสมาชิกที่ทาหน้าที่ Governance ได้ดี ทาให้เกิด การกากับที่ดี มีการ
รับผิดรับชอบ และทาให้เกิดความสามารถในการแข่งขันกับสถาบันในประเทศ หรือรวมทั้งใน
ต่างประเทศด้วยหลักการคือให้ได้กรรมการสภาฯ ที่ทาหน้าที่เป็นองค์คณะที่เข้มแข็ง การได้มาอาจ
โดยการแต่งตั้งหรือเลือกตั้ง ที่มามักเป็นคนนอกมหาวิทยาลัย แต่บางแห่งก็มีคนในเป็นสมาชิกที่มีสิทธิ์
ลงคะแนนเสียงก็มี เป็นสมาชิกที่ไม่มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงก็มี ที่แปลกคือในสหรัฐอเมริกา การมีผู้แทน
นักศึกษานั่งในสภามหาวิทยาลัย พบบ่อยกว่ามีอาจารย์นั่งในสภาฯ ในสหราชอาณาจักร ก่อนปี ค.ศ.
1992 กรรมการสภาฯ ประกอบด้ว ยคนนอกเป็นส่ ว นใหญ่ แต่ห ลั งจากนั้น แบ่ง ออกเป็นกลุ่ ม
ได้แก่ คนนอก (ที่เรียกว่า Independent Members) เจ้าหน้าที่อาวุโสของมหาวิทยาลัย ตัวแทน
อาจารย์ ตัวแทนศิษย์เก่า ตัวแทนนักศึกษา จานวนกรรมการที่เหมาะสมที่สุด ที่แต่ละประเทศ หรือ
องค์กรแนะนาไม่เท่ากัน เกณฑ์มากที่สุดอาจอยู่ที่ ๒๑, ๒๔, ๒๕ จานวนที่เหมาะสมอยู่ระหว่าง
๑๒ – ๑๔ ในออสเตรีย ขนาดของสภาฯ เล็ก จานวน ๕ – ๗ – ๙ คน ขนาดของคณะกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยไม่สาคัญเท่า group dynamics ระหว่างกรรมการ
เปรื่อง กิจรัตน์ภร (2555) ได้กล่าวว่าแนวทางที่สภามหาวิทยาลัยของสหรัฐอเมริการจะมี
บทบาทในการสนับสนุนเพื่อสร้างผู้นาสถาบันอุดมศึกษาในการบริหารมหาวิทยาลัยอนาคตได้ 10
ประการ ดังนี้
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1. ค่านิยม (Values) คณะกรรมการต้องกาหนดและยึดถือค่านิยมที่เข้าใจง่าย แต่ได้ผ่าน
การเลื อกสรรมาแล้วเป็น อย่ างดี ค่านิยมเหล่านี้เป็นพื้นฐานในการทางานของคณะกรรมการสภา
สถาบัน โดยสมาชิกต้องมีความเชื่อมั่นในค่านิยมที่กาหนดร่วมกัน ปฏิบัติตามค่านิยมและตรวจสอบ
ตัวเองอย่างสม่าเสมอ
2. ความเป็นเอกภาพ (Unity) คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต้องแสดงความคิดเห็นสู่
สาธารณชนให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ความเป็นอันหนึ่งกันเดียวกันนี้มีพื้นฐานมาจากการตกผลึก
ของความคิ ด ที่ ห ลากหลาย ซึ่ ง น าไปสู่ ก ารตั ด สิ น ใจอย่ า งสอดคล้ อ งอย่ า งใดอย่ า งหนึ่ ง หาก
คณะกรรมการไม่ได้แสดงความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกัน จะส่งผลให้คณะกรรมการขาดเอกภาพใน
การนาองค์กร โดยคณะกรรมการสภาเข้ามาร่วมทางานในฐานะอาสาสมัครและไม่มีอานาจในการ
บริหาร แต่เป็นผู้ให้คาแนะนาแก่ผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการดาเนินงาน
3. การตัดสินใจ (Decisions) แม้การตัดสินใจของกรรมการมีน้อยครั้ง การตัดสินใจต้องเห็น
พ้องตรงกันทั้งหมด แม้การตัดสินในเรื่องใดเรื่องหนึ่งอาจใช้เวลานาน แต่ควรใช้เวลาโดยให้ความสาคัญ
กับความคิดเห็นของสมาชิกและอภิปรายเพื่อให้การตัดสินใจเป็นอันหนึ่งอันเดียว ไม่ควรมีฝ่ายแพ้หรือ
ชนะ เพราะอาจทาให้เกิดความขัดแย้งได้
4. การมอบอานาจ (Empowerment) โดยทั่วไปในอดีต คณะกรรมการมักทาหน้าที่อนุมัติ
แผนงานและเรื่ องต่าง ๆ ที่ถูกเสนอ หลายครั้งที่คณะกรรมการใช้เวลาไปกับรายละเอียดในการ
วางแผนและดาเนินงานที่ไม่จาเป็น นอกจากนี้ยังจากัดการใช้ความคิดสร้างสรรค์ของผู้ที่ทางานบริหาร
คณะกรรมการจึงควรทาเฉพาะกาหนดกรอบนโยบายและกระจายอานาจให้ผู้ปฏิบัติมากขึ้น
5. นโยบาย (Policy) การแสดงภาวะผู้นาของสภานั้น ควรแสดงออกมาในรูปของการ
กาหนดนโยบาย โดยเป็นไปอย่างรอบคอบ มีความแจ่มแจ้ง และสามารถนาไปปฏิบัติได้ตรงตามความ
ต้องการ ควรเป็นโยบายที่ให้อิสระและกระจายอานาจ แต่ในเวลาเดียวกันควรมีการกาหนดข้อจากัดไว้
อย่างชัดเจน นโยบายแต่ละเรื่องควรเน้นการใช้ทรัพยากรและกาลังคนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายและ
ภารกิจของมหาวิทยาลัย
6. วิสัยทัศน์ (Vision) คณะกรรมการควรกาหนดวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนเข้าใจง่ายและมีความ
เหมาะสมเพื่อนาองค์กรไปสู่ความสาเร็จในอนาคต คณะกรรมการต้องเชื่อมั่นว่าวิสัยทัศน์จะนาองค์กร
ไปสู่จุดมุ่งหมายที่ถูกต้อง
7. ข้อจากัด (Limitation) ในการทางานนั้นต้องมีการกาหนดข้อจากัดและขอบเขตของ
อานาจในการดาเนินงานของบุคคลทุกกลุ่มอย่างชัดเจน เพื่อป้องกันความเสียหายที่เกิดจากการใช้
อานาจเกินขอบเขต การมอบอานาจให้กับอธิการบดีในการใช้ทรัพยากร กฎหมาย และกระบวนการ
ต่าง ๆ ที่ถูกต้องเหมาะสม ภายใต้กรอบที่ชัดเจนจะทาให้บรรลุเป้าหมายได้ง่ายขึ้น
8. กระบวนการ (Process) คณะกรรมการเป็ น ผู้ ก าหนดค่ า นิ ย ม บรรทั ด ฐานส าหรั บ
พฤติกรรมสาหรับบุคลากร กรอบการดาเนินงานต่าง ๆ และเกณฑ์แสดงผลสาเร็จของงานในขณะที่
นโยบายอาจจะมี ก ารเปลี่ ย นแปลงได้ เสมอ แต่ ค่ านิ ย ม บรรทั ดฐานของความประพฤติ และการ
ดาเนินงานนั้น เป็นสิ่งที่จะต้องดาเนินไปอย่างต่อเนื่อง
9. บุคลากร (Personnel) คณะกรรมการสภาเป็นผู้เลือก และประสานงานในการทางาน
ร่วมกับบุคลากรเพียงคนเดียว คือ อธิการบดี ในเวลาเดียวกัน อธิการบดีก็เป็นหนึ่งในคณะกรรมการ
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สภามหาวิทยาลัยด้วย โดยที่อธิการบดีเป็นผู้ที่ได้รับมอบอานาจการบริหารมหาวิทยาลัยและเป็นผู้
เชื่อมโยงระหว่างนโยบายจากสภาและบุคลากรในทุกระดับของมหาวิทยาลัย
10. ตัวชี้วัด (Metrixs) สมรรถนะในการทางานของอธิการบดีควรได้รับการสังเกตอย่างถี่
ถ้วน โดยใช้เกณฑ์การประเมิ นที่เหมาะสมซึ่งระบุไว้เป็นลายลักษณ์อักษรชัดเจนโดยเน้นไปที่การวัด
ความก้าวหน้าเพื่อมุ่งสู่วิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้ และควรศึกษาข้อมูลต่าง ๆ เพื่อชี้วัดระดับความสาเร็จและ
ความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัย
หลักกำรในกำรกำกับสภำมหำวิทยำลัย
วิ จ ารณ์ พานิ ช (2554) กล่ า วว่ า จากแนวโน้ ม โลกพบว่ า การจั ด การและก ากั บ ดู แ ล
มหาวิทยาลัยได้นาหลักการทางธุรกิจมาใช้มากขึ้น แต่มีเป้าหมายสาคัญคือ “ไม่มีเป้าหมายผลกาไร”
และจาเป็นต้องอาศัยการบริหารจัดการแนวใหม่ ดังนั้นสภามหาวิทยาลัยต้องทาหน้าที่เป็นผู้นาและ
กากับดูแล 3 มิติ ได้แก่
1. Fiduciary Mode : stewardship หน้าที่ต่อสินทรัพย์ที่จับต้องได้
2. Strategic Mode : strategic partner ความสัมพันธ์กับฝ่ายบริหาร
3. Generative Mode : “นาจากข้างหลัง” ทาให้เกิดเป้าหมายใหม่
ทั้งนี้ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยถือเป็นพลัง 4 ด้าน ขององค์กร ได้แก่ การเป็นแหล่งการ
เรี ย นรู้ ส าคั ญ ของบุ ค ลากรในองค์ ก ร การเป็ น แหล่ ง ที่ ส ร้ า งความน่ า เชื่ อ ถื อ ให้ อ งค์ ก ร การสร้ า ง
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยกับองค์กรภายนอก และการสร้างความสัมพันธ์ภายสภามหาวิทยาลัย
รวมทั้งฝ่ายบริหาร ซึ่งเป็นไปเพื่อให้เกิดความก้าวหน้าในองค์กรโดยยึดหลักการทางานเป็นองค์ คณะ
บุคคลหลักการกากับดูแลที่ดี 15 ประการ
1. บ่มเพาะวิสั ยทัศน์ ส่งเสริมให้ คนในองค์กรกล้ าฝั น และร่ว มกันทาให้ เป็นวิสัยทัศน์ที่
ชัดเจนและมีความจาเพาะ
2. ระบุคุณค่าขององค์กรอย่างชัดเจน การตัดสินใจเป็นเรื่องๆ ไม่สาคัญเท่ากับการกาหนด
คุณค่าภาพรวมขององค์กร
3. ทาให้องค์กรมุ่งเป้าภายนอกองค์กร ตามปกติผู้คนในองค์กรมีแนวโน้มจะคิด-ปฏิบัติเรื่อง
ที่เป็นเป้าหมายภายใน บอร์ดต้องชักจูงกึ่งบังคับให้ต้องเน้นคานึงถึงผู้มีส่วนได้เสียภายนอก
4. ส่งเสริมให้เป็นองค์กรที่เน้นผลลัพธ์ เน้นผลลัพธ์ที่ตรงกับปณิธานความมุ่งมั่นขององค์กร
5. แยกแยะเรื่องใหญ่ออกจากเรื่องเล็ก
6. ทาให้มีการคิดไปข้างหน้า (forward-looking / futuristic)
7. ส่งเสริมการคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (proactive)
8. ส่งเสริมให้มีการคิดแตกต่างหลากหลาย โดยมีความสามัคคีเป็นน้าหนึ่งใจ เดียวกัน
(Diversity & Unity)
9. กาหนดความสัมพันธ์กับผู้เกี่ยวข้องที่หลากหลาย เช่น ลูกค้า ผู้ถือหุ้น เพื่อนบ้าน และ
เจ้าหน้าที่
10. กาหนดกติกาในการทาหน้าที่ของบอร์ด คือบอร์ดต้องสร้างวินัยให้ตนเองปฏิบัติ
11. กาหนดบทบาทของบอร์ด ในเรื่องต่างๆ อย่างชัดเจน ให้สมาชิกของบอร์ดพูดเหมือนกัน
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คือสมาชิกบอร์ด พูดและทาเป็นองค์คณะ ไม่ใช่เป็นปัจเจก
12. กาหนดว่าต้องการสารสนเทศอะไรบ้าง เพื่อการทาหน้าที่ สารสนเทศต้องเหมาะสม ไม่
มากไม่น้อยเกินไป และนาเสนอในเวลาที่เหมาะสม รวมทั้งต้องไม่ใช่สารสนเทศที่ไม่ตรงความจริง
13. ท าหน้ า ที่ ก ากั บ ดู แ ลอย่ า งพอดี ไม่ ตึ ง เกิ น (Overcontrol) และไม่ ห ลวมเกิ น
(Undercontrol)
14. ใช้เวลาของบอร์ดอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ต่อองค์กร
15. ทาหน้าที่อย่างมีพลัง และสร้างสรรค์ ไม่เป็นอุปสรรคต่อฝ่ายบริหาร
การกากับดูแลที่ดีนั้นต้องทาให้เกิดวิสัยทัศน์ที่ดีและถูกต้องเป็นอันดับแรก อาจกล่าวได้ว่า
สภามหาวิทยาลัยมีหน้าที่ชี้เป้าเป็นหลักใหญ่ ดังนั้นสภามหาวิทยาลัยและฝ่ายบริหารต้องมีการแบ่ง
หน้าที่กันทา โดยสภามาหวิทยาลัยทาหน้าที่กากับด้านนโยบายแต่ไม่ใช้อานาจสั่งการโดยตรง ไม่ล้วง
ลูก และฝ่ายบริหารซึ่งเป็นตัวแทนองค์กรทาหน้าที่ในการนานโยบายนั้นไปปฏิบัติโดยใช้การสั่งการ
ตามลาดับขั้น ดังนั้นสภามหาวิทยาลัยอาจต้องดาเนินการจัดกลุ่มหน้าที่ในการกากับดูแลฝ่ายบริหาร
สามารถสรุป ได้ว่าหลั กการของสภามหาวิทยาลั ย คือ ต้องคานึงถึงผลกระทบต่อสังคม กากับการ
ทางานของสภา สร้างความสัมพันธ์ระหว่างสภา ฝ่ายบริหาร และฝ่ายดาเนินการ สนับสนุนการดาเนิน
ของฝ่ายบริหารให้คล่องตัว ยืดหยุ่น มีอิสระและริเริมสร้างสรรค์ โดยการกาหนดข้อห้ามในการปฏิบัติ
เป็นกฎเกณฑ์
ปฏิรูปสภำมหำวิทยำลัย
วิจิตร ศรีสะอ้าน (2554) ได้กล่าวว่าการปฐมบทการปฏิรูปอุดมศึกษา คือการปฏิรูปสภา
มหาวิทยาลัยซึ่งเป็นองค์กรสูงสุ ดในการกาหนดและกากับนโยบาย กากับดูแล การบริหารและการ
จัดการให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิด
ประสิทธิผล เป็นสภาผู้กากับ ที่พิทักษ์อัตตาภิบาลและธรรมาภิบาล เพื่อให้การบริหารสถาบันอยู่ใน
ครรลองของการบริหารและการจัดการที่ดีตามระบบ อิสระ มีคุณธรรม โปร่งใสและตรวจสอบได้
ดังนั้นการปฏิรูปสภามหาวิทยาลัยเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิรูปอุดมศึกษา คือ สภามหาวิทยาลัยเป็น
องค์กรสูงสุดที่กาหนดและกากับนโยบายดูแลการบริหารจัดการให้เกิด การปฏิบัติตามนโยบายและ
พันธกิจของมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลเป็นสภาผู้กากับ ที่พิทักษ์ความเป็น
อิส ระหรื ออัตตาภิบ าลและ ธรรมาภิบาล เพื่อให้ การบริห ารและการจัดการที่ดีตามระบบอิส ระมี
คุณธรรม โปร่ งใส และตรวจสอบได้ สภามหาวิทยาลัยเป็นองค์กรกากับดูแ ลการดาเนินงานของ
มหาวิทยาลัย โดยมีอธิการบดีเป็นผู้ บริหารสูงสุด สภามหาวิทยาลัยรับผิดชอบด้านกากับ คือ การ
กากับดูแลวางกรอบนโยบาย และอธิการบดีรับผิดชอบเรื่อง การบริหาร คือการนานโยบายไปปฏิบัติ
และการที่จะปฏิรูปมหาวิทยาลัยให้บรรลุความเป็นเลิศ จาเป็นต้องมีการปฏิรู ปสภามหาวิทยาลัยให้มี
ความเป็นอิสระ คล่องตัว มีเสรีภาพทางวิชาการ มีประสิทธิภาพและมีความสัมพันธ์ในการทางานกับ
อธิการบดีและผู้บริหารระดับสูงดียิ่งขึ้นโดยมุ่งหวังที่จะสร้างความเข้มแข็ง ให้กับสภามหาวิทยาลัยและ
อธิการบดี “ดังนั้นความสัมพันธ์ระหว่างสภามหาวิทยาลัยกับอธิการดีเป็นฐานะหน้าที่ที่มีความสัมพันธ์
เชิงงานที่ดีต่อกัน”
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ดั ง นั้ น กระบวนการ วิ ธี ก ารที่ จ ะต้ อ งด าเนิ น การในการปฏิ รู ป การด าเนิ น งานของสภา
มหาวิทยาลัย จาเป็นจะต้องดาเนินการดังนี้
1. การจัดองค์กรและบุคลากรของสภา
1.1 สานักงานสภามหาวิทยาลัย
1.1.1 จัดให้มีรองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย ทาหน้าที่เลขานุการสภาฯ
โดยไม่ทาหน้าที่บริหารอื่น “การจัดให้มีสานักงานสภามหาวิทยาลัยเป็นหลักการที่ดีในการบริหาร
จัดการ”
1.1.2 จัดให้มีผู้อานวยการสานักงาน พร้อมเจ้าหน้าที่ประจาตามจานวนที่จาเป็น
ขนาดเล็ก กระทัดรัด ประหยัดและมีคุณภาพ
1.2 คณะกรรมการประจา
1.2.1 คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน “จะดาเนินการในเชิงนโยบายหลัก จะไม่
ดาเนินการทับซ้อนงานในฝ่ายใด”
1.2.2 คณะกรรมการบริหารงานบุคคล
1.2.3 คณะกรรมการตาแหน่งทางวิชาการ
1.2.4 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล (AUDIT COMMITTEE) เป็น
เรื่องสาคัญในการประเมินผลการปฏิบัติงานและการใช้งบประมาณ เพื่อการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา
1.2.5 คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
1.2.6 คณะกรรมการเฉพาะกิจ-แต่งตั้งเป็นครั้งคราวเพื่อกระทาภารกิจตามที่สภา
มหาวิทยาลัยมอบหมาย เฉพาะเรื่องและเฉพาะกาล
2. การประชุ ม สภามหาวิ ท ยาลั ย ประสิ ท ธิ ภ าพประสิ ท ธิ ผ ลของการท างานของสภา
มหาวิทยาลัยอยู่ที่การประชุม
2.1 ปฏิทินการประชุมสภาฯที่กาหนดไว้ล่วงหน้าตลอดปี
2.2 ระเบียบวาระประชุมเน้นเรื่องสาคัญที่สภาฯ ต้องอนุมัติเองและเรื่องเชิงนโยบาย :
ให้ความสาคัญกับการนานโยบายจากฝ่ายบริหารหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยเข้าเสนอ
2.3 เอกสารประกอบวาระประชุม สรุปประเด็นชัดเจน มีข้อมูลประกอบครบถ้วนและส่ง
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 วันทาการก่อนวันประชุม : ในทางปฏิบัติสามารถนาระบบ PAPERLESS มาใช้
งาน เพื่อการบริหารประสิทธิภาพด้านเวลาในการประชุมให้ดียิ่งขึ้น
3. การเพิ่มพูนสมรรถนะกรรมการสภา
3.1 จัดประชุมทบทวน ติดตามประจาปี : สาหรับผู้บริหารเพื่อวางกรอบแผนการ
ดาเนินงานของมหาวิทยาลัย
3.2 ปฐมนิเทศกรรมการสภาใหม่ : เพื่อให้เข้าใจบริบทของสถาบันอุดมศึกษา
3.3 การฝึกอบรม ประชุมสัมมนา
3.4 การจัดให้มีจรรยาบรรณกรรมการสภา
3.5 การปรับปรุงระบบและวิธีการสรรหานายกสภาและกรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ
4. การประเมินผล การดาเนินงานของสภา วิเคราะห์บทบาทโดยใช้ การวิเคราะห์เนื้อหา
4.1 โดยการประเมินตนเอง
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4.2 โดยการใช้ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
4.3 โดยผสมระหว่างประเมินตนเองและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
5. กระบวนทัศน์ใหม่ที่พบในปัจจุบันพบว่า มหาวิทยาลัยส่วนใหญ่มีการจัดตั้งสานักงานสภา
มหาวิทยาลัยและเจ้าหน้าที่ประจาเรียบร้อยแล้ว ในส่วนที่ต้องให้ความสาคัญในการพัฒนาคือ การจัด
ห้องทางานให้กับนายกสภามหาวิทยาลัยและห้องทางานให้กับกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และเห็นควรมี
การแต่งตั้ง “คณะกรรมการดาเนินงานด้านกิจการนักศึกษา” และมีหน้าที่ 4 ประการ
5.1 เป็ น ตั ว แทนผลประโยชน์ ข องนั ก ศึ ก ษาที่ ไ ด้ รั บ ผลประทบจากนโยบายของ
มหาวิทยาลัย
5.2 จัดหางบประมาณให้เพียงพอกับการดาเนินกิจกรรมของนักศึกษา
5.3 ติ ด ตามนโยบายที่ ส อดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการที่ เ ปลี่ ย นแปลงไปของนั ก ศึ ก ษา
โดยเฉพาะความต้องการที่เกิดจากความแตกต่างของนักศึกษา โดยเฉพาะการขีดเส้นเชิงเศรษฐกิจของ
รายได้พื้นฐานของครอบครัว
5.4 ส่งเสริมการใช้ชี วิตในมหาวิทยาลัยให้เป็นแบบชุมชนนักศึกษา โดยเฉพาะการจัด
หอพักนักศึกษาของมหาวิทยาลัยให้มีความเพียงพอและบริหารอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างระเบียบ
วินั ย ให้ กับ นั กศึกษาและมีความเป็ นอยู่ที่ดี ขึ้น และแก้ปัญหาส าคัญที่จะส่ ง ผลกระทบโดยตรงกั บ
นักศึกษาดังนี้ การปรับตัวของนักศึกษาในช่วงแรกของการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย การทะเลาะวิวาท
ของนักศึกษา สิ่งเสพติดและสุรา การตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ และประเพณีการรับน้องใหม่
6. การรายงานข้อมูล ผลการดาเนินงานให้ กับสภามหาวิทยาลั ย เพื่อร่ว มประเมินและ
ติดตามผลการดาเนินงานเป็นส่วนสาคัญอันดับแรกการของการเริ่มต้นการปฏิรูปสภามหาวิทยาลัยเพื่อ
การปฏิรูปอุดมศึกษา
กำรประเมินสภำมหำวิทยำลัย
สมหวัง พิ ธิย านุวัฒน์ และแทน พิยานุวัฒน์ (2556) ได้ให้ความหมายการประเมินสภา
มหาวิ ท ยาลั ย ว่ า เป็ น กระบวนการก่ อ ให้ เ กิ ด สารสนเทศเกี่ ย วกั บ พฤติ ก รรม และผลสั ม ฤทธิ์ ก าร
ดาเนินงานของสภามหาวิทยาลัยในการปฏิบัติตามบทบาท และอานาจหน้าที่ตามกฏหมาย กรอบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาและหลักธรรมาภิบาลเพื่อใช้ในการปรับปรุง และพัฒนาโครงสร้างและการ
ดาเนินงานของสภามหาวิทยาลัยในฐานะสภากากับ (Governing Board) ให้เกิดประสิทธิผลและมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทั้งนี้จะมีประโยชน์ต่อสภามหาวิทยาลัยดังนี้
1. ทาให้รู้ว่าสภามหาวิทยาลัยจาเป็นต้องปรับปรุงการปฏิบัติงานในส่วนต่างๆอย่างไรบ้าง
2. เป็นการวัดความก้าวหน้าของสภามหาวิทยาลัยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับแผน เป้าหมาย
และวัตถุประสงค์ของสภามหาวิทยาลัย
3. ทาให้มีการปรับปรุงทิศทางของการปฏิบัติงานของสภามหาวิทยาลัยในอนาคต
4. ทาให้ทราบว่าความสาเร็จหรือประสิทธิผลของสภามหาวิทยาลัยมีตัวบ่งชี้อะไรบ้าง
5. เป็ น การสร้ า งความไว้ ว างใจ การยอมรั บ และเป็ น สื่ อ สารระหว่ า งกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย
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6. ช่วยให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยแต่ละคนพัฒนาตนเองทางานให้มีประสิทธิผลมากขึ้น
ในฐานะเป็นสมาชิกคนหนึ่งของสภามหาวิทยาลัย
กำรจัดระเบียบและแก้ไขปัญหำธรรมำภิบำลในสถำบันอุดมศึกษำ
จากคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 39/2559 เรื่อง การจัดระเบียบและแก้ไข
ปัญหาธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา สาหรับการดาเนินการเพื่อจัดระเบียบและแก้ไขปัญหาธรร
มาภิ บ าลในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาของสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาแห่ ง อื่ น ๆ ที่ เ ป็ น อ านาจและหน้ า ที่ ข อง
คณะกรรมการการอุดมศึกษานั้น การที่ จะรายงานต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ จะต้อง
เป็ น กรณีที่ป รากฏข้อเท็จ จริ งจากการตรวจสอบแล้ ว ว่าเข้าข่ายกรณีใดกรณีหนึ่งหรือหลายกรณี
รวมกัน ตามข้อ 4 คือ
1. จัดการศึกษาไม่เป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษาหรือมาตรฐานหลักสูตรจนอาจก่อให้
เกิดความเสียหายแก่นิสิตนักศึกษา ระบบการศึกษา สังคม หรือประเทศชาติ
2. จงใจ หลี ก เลี่ ย ง หรื อ ประวิ ง การปฏิ บั ติ ต ามกฎหมาย กฎ ระเบี ย บ ข้ อ บั ง คั บ ของ
สถาบันอุดมศึกษา หรือคาสั่งของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการที่สั่งการตามคาสั่งนี้หรือตาม
กฎหมาย
3. นายกสภาสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา กรรมการสภาสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา หรื อ ผู้ บ ริ ห าร
สถาบันอุดมศึกษามีพฤติการณ์ส่อไปในทางทุจริต
4. ก่อให้เกิดปัญหาความขัดแย้งภายในสถาบันอุดมศึกษาจนสภาสถาบันอุดมศึกษาหรือ
สถาบันอุดมศึกษาไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้
จรรยำบรรณของสภำมหำวิทยำลัย
ส าหรั บ แนวคิ ด ของไกรฤทธิ์ บุ ณ ยเกี ย รติ (2554) ได้ ก ล่ า วถึ ง จรรยาบรรณของสภา
มหาวิทยาลัย ที่ยังเป็นที่ถกเถียงในปัจจุบัน
1. การบริหารแบบล้วงลูก
2. ความล่าช้าในเรื่องที่ไม่สมควร
3. การความเห็นส่วนตัวในที่ประชุม
4. การแยกแยะระหว่างการรักษาความลับกับความโปร่งใน
5. การมีผลประโยชน์ทับซ้อน
5.1 Conflict of Interest หมายถึง การที่ผลประโยชน์ส่วนตัวขัดแย้งกับสถาบันฯ
5.2 อาจเป็นเรื่องเกี่ยวกับเงิน
5.3 นโยบายของสภาเกี่ ย วกั บ ข้ อ มู ล ที่ ค วรจะเปิ ด เผยต่ อ บุ ค ลลที่ เ กี่ ย วข้ อ งหรื อ
สาธารณชนดังนั้นนายกสภามหาวิทยาลัยควรมีการตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆ ของประเด็นที่จะ
สรุปเป็นมติของที่ประชุมสภา เพื่อรองรับการตรวจสอบจากแหล่งต่างๆ
5.4 ควรกาหนดเกณฑ์ในการตัดสินการกรณีเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
5.5 ตัวอย่างการมีผลประโยชน์ทับซ้อนในสภา เช่น ค่าตอบแทนจากตาแหน่ง กรรมการ
มีส่วนได้เสียกับการรับจ้างงานของมหาวิทยาลัย การฝากคนเข้าเรียนหรือทางาน การนาชื่อสถาบันไป

มหาวิทยาลัยบูรพา

รายงานฉบับสมบูรณ์
สถานภาพระบบโครงสร้างองค์กรตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ.2550 ที่มีผลต่อธรรมาภิบาล

14

อ้างเพื่อประโยชน์ในเรื่องส่วนตัว
5.6 การดาเนินการเกี่ยวกับการมีผลประโยชน์ทับซ้อน ได้แก่ การแสดงความบริสุทธิ์ใจ
ของกรรมการฯ ก่อนและหลังการประชุม และกาหนดแนวทางการดาเนินการแก้ไข เมื่อประธานกรรม
การ อธิการบดี หรือเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการเข้าข่าย
6. การเป็นน้าหนึ่งใจเดียวกัน โดยเฉพาะความคิดเห็นควรนาเสนอในที่ประชุมเท่านั้น ไม่
ควรนามติหรือประเด็นต่างๆ ไปวิพากษ์วิจารณ์นอกที่ประชุม
ปรี ช า ช้ า งวัญ ยื น (2554) ได้ก ล่ า วว่ า สภามหาวิ ท ยาลั ย มี ข้ อควรยึด ถื อ ที่เ กี่ ย วกั บ การ
ตรวจสอบ การแก้ ไ ขการรั ก ษาและการสร้า งคุณ ธรรม จริย ธรรมให้ เ กิด ขึ้ นและธ ารงรั ก ษาไว้ ใ น
มหาวิทยาลัย ดังนี้
1. ตรวจสอบจริยธรรมของงานและของบุคคล
1.1 สภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยไม่ทาผิดและไม่ให้เกิดการทาผิด
ระเบียบกฎเกณฑ์และคุณธรรมจริยธรรม
1.2 ไม่ยอมรับในผลงานที่เกิดขึ้นจากการกระทาที่ผิดจริยธรรม กล่าวคือ ไม่ว่าผลจะดี
เพียงใด ถ้าได้มาด้วยวิธีการที่ทุจริตแล้วก็ไม่อาจยอมรับได้
2. ดาเนินการและแก้ไข
2.1 ลงโทษเมื่อเกิดการกระทาที่ผิดศีลธรรมที่อยู่ในอานาจหน้าที่
2.2 ใช้ร ะเบี ย บกฎเกณฑ์โ ดยความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ ายให้ เกิดความเท่าเทียม ไม่ได้
เปรียบเสียเปรียบ ตามควรแก่ตาแหน่งหน้าที่ของแต่ละฝ่าย
2.3 ดาเนินการด้วยเมตตาธรรมและยุติธรรมเพื่อให้ทุกฝ่ายทาหน้าที่ของตน และเกิด
ประโยชน์แก่ทุกฝ่ายและแก่ส่วนรวม
3.รักษาและสร้าง
3.1 ในฐานะเป็น สถาบันนาของมหาวิทยาลั ย สภามหาวิทยาลั ยและกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยต้องเป็นตัวอย่างในการรักษาคุณธรรมจริยธรรม และรักษามาตรฐานทางคุณธรรมและ
จริยธรรม
3.2 ส่งเสริมให้คุณธรรมจริยธรรมเป็นเรื่องหนึ่งที่ต้องคานึงถึงในการออกกฎระเบียบ
และการใช้กฎระเบียบของมหาวิทยาลัย
หลักกำรและแนวคิดทำงกฏหมำยที่เกี่ยวข้องกำกรกำรบริหำรงำนของสภำมหำวิทยำลัย
วิษณุ เครืองาม (2556) ได้กล่าวว่าทุกวันนี้ ระบบการทางานในรูปของคณะกรรมการเป็นที่
นิยมแพร่หลายกว่าการตัดสินใจโดยบุคคลเพียงคนเดียว อย่างไรก็ตาม ระบบการทางานในรูปของ
คณะกรรมการประกอบด้วยหลายส่วนซึ่งพึงระมัดระวัง เชน่ องค์ประกอบของที่ประชุม องค์ประชุม
การลงมติ การมีผ ลประโยชน์ ทับ ซ้อน กันและการปฏิ บัติตามกฎกติกาของการประชุม ในหลาย
ประเทศถึงกับมีกฎหมายพิเศษว่าด้วยการประชุม เพื่อคุ้มครองประโยชน์สาธารณะ และเพื่อให้เกิด
ความมั่ น ใจว่ า หลั ก นิ ติ ธ รรมหรื อ หลั ก ธรรมาภิ บ าลได้ น ามาใช้ ใ นการประชุ ม ในประเทศไทย มี
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 คาวินิจฉัยศาลปกครอง และคาตอบข้อ
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หารือจากสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเป็นหลักเกี่ยวกับการทางานในรูปของคณะกรรมการ
ภาครัฐ
1. หลักความชอบด้วยกฎหมาย (Principle of Legality) ซึ่งหมายความว่า การทางาน
ในรูปของคณะกรรมการต้องเป็นไปตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกาหนด ไม่ข้ามหรือลัดขั้นตอน วิธีการ
เงื่อนไข เงื่อนเวลา ไม่ลาเอียงหรืออคติหรือเลือกปฏิบัติ ไม่ทุจริต ต้องเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องพิสูจน์
ตนเอง และต้องมีหลักประกันความเป็นธรรมตามสมควร
2. หลั ก แห่ ง อ านาจ (Principle of Authority) ซึ่ ง หมายความว่ า ผู้ พิ จ ารณาหรื อ
คณะกรรมการต้องมีอานาจ ต้องไม่กระทาเกินขอบอานาจ และต้องกระทาไปตามขั้นตอนแห่งการใช้
อานาจ
3. หลักความสมเหตุสมผล (Principle of Reasonableness) ซึ่งหมายความว่าผู้พิจารณา
หรือคณะกรรมการต้องใช้ดุลพินิจไปในทางที่เหมาะสม สมเหตุสมผล ปรกติแล้ว ศาลจะไม่แทรกแซง
หรื อ ก้ า วก่ า ยการใช้ ดุ ล พิ นิ จ แต่ ถ้ า ศาลพบว่ า กระบวนการใช้ ดุ ล พิ นิ จ ไม่ ถู ก ต้ อ ง ผู้ พิ จ ารณาขาด
คุ ณ สมบั ติ ไม่ มี อ านาจหน้ า ที่ มี ก ารทุ จ ริ ต หรื อ ปราศจากความเที่ ย งธรรม และดุ ล พิ นิ จ นั้ น ไม่
สมเหตุสมผล ศาลอาจสั่งเพิกถอนได้
4. หลักแห่งความสุจริต (Principle of Good Faith) ซึ่งหมายความวา่ ศาลจะพิจารณาด้วย
ว่าผู้พิจารณาหรือคณะกรรมการมีความสุจริตหรือไม่ เพียงใด ในกรณีของศาลปกครอง ความสุจริต
หรือไม่สุจริตอาจไม่มีผลมากนัก เพราะผลของคาวินิจฉัยของศาลคือการยกเลิกคาสั่งที่ไม่ชอบนั้น แต่
ในกรณีฟ้องให้กรรมการรับผิดทางแพ่งหรือทางอาญา ความสุจริตของคณะกรรมการหรือกรรมการแต่
ละคนถือเป็นประเด็นสาคัญในการวินิจฉัยความรับผิด
สุรพล นิติไกรพจน์ (2557) กล่าวว่ามหาวิทยาลัยของรัฐบริหารจัดการเบ็ดเสร็จโดยสภา
มหาวิทยาลัยสายการบังคับบัญชาและอานาจในการตัดสินใจสูงสุดของมหาวิทยาลัยของรัฐ จะจบลงที่
สภามหาวิ ท ยาลั ย ซึ่ ง เป็ น องค์ ก รบริ ห ารสู ง สุ ด และไม่ มี ส ายการบั ง คั บ บั ญ ชาใดที่ สู ง ไปกว่ า สภา
มหาวิทยาลัยอีกแล้วในการดาเนินภารกิจของมหาวิทยาลัยของรัฐ ไม่มีปลัดกระทรวง หรือรัฐมนตรีที่
จะส่งการบังคับบัญชาการใดๆ ต่อมหาวิทยาลัยได้ดังกรณีที่เป็นอยู่ในส่วนราชการระดับกรมทั้งหลาย
สภามหาวิทยาลัยเป็นองค์กรตัดสินใจสูงสุดและเป็นองค์กรสุดท้ายในการตัดสินใจในทุกๆ เรื่องที่อยู่ใน
อานาจหน้าที่ของมหาวิทยาลัยสภามหาวิทยาลัยอาจแต่งตั้งหรือถอดถอนอธิการบดี คณบดี เห็นชอบ
ให้ดาเนินการหรือยกเลิกการจัดการศึกษาหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง ให้หรือเพิกถอนปริญญาบัตร
กาหนดค่ าจ้ า ง ค่า ตอบแทนบุ คลากรต่า งๆ ตามที่ เห็ น ว่า เหมาะสม บริห ารจั ดการทรัพ ย์สิ นของ
มหาวิทยาลัยไปตลอดจนถึงยุบเลิกหรือตั้งคณะหรือหน่วยงานใดๆ ในมหาวิทยาลัยเพื่อดาเนินการให้
เป็นไปภายในขอบวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยตามที่กาหนดไว้ในกฎหมายจัดตั้งมหาวิทยาลัยได้
ความแตกต่ า งไปจากส่ ว นราชการอื่ น ๆ ในประเด็ น นี้ มี ค วามชั ด เจนและสะท้ อ นเจตนาที่ จ ะให้
มหาวิทยาลัยของรัฐอิสระอย่างเต็มที่ในการดาเนินกิจการ เพราะไม่มีสายการบังคับบัญชาใดที่อยู่
เหนือไปกว่าสภามหาวิทยาลัยอีกแล้ว ดังนั้น สภามหาวิทยาลัยจึงเป็นองค์กรบริหารงานสูงสุดที่จะ
ตั ด สิ น ใจด าเนิ น การตามภารกิ จ ของมหาวิ ท ยาลั ย ในลั ก ษณะเดี ย วกั น กั บ คณะกรรมการของ
บริษัทเอกชนที่มีอานาจตัดสินใจทุกๆ เรื่องในกิจการของบริษัทนั้นๆ นั่นเอง ความข้อนี้แตกต่างไปจาก
ที่มักจะมีผ่้เ ข้าใจว่าสภามหาวิทยาลัยเป็นเพียงคณะกรรมการเพื่อให้คาปรึกษา และช่วยเหลือ
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อธิการบดีในการบริหารมหาวิทยาลัยดังที่มีผู้เข้าใจโดยผิดพลาดกันอยู่เป็นอย่างมาก แม้แต่ในวงการ
มหาวิทยาลัยด้วยกันเอง นอกจากสภามหาวิทยาลัยเป็นองค์กรบริหารงานสูงสุดแล้วความแตกต่าง
จากระบบราชการอย่างมีนัยสาคัญอีกประการหนึ่งก็คือ สภามหาวิทยาลัยเป็นองค์กรบริหารงานที่ มี
ลั ก ษณะเป็ น องค์ ก รกลุ่ ม (Collective Organ) ซึ่ ง มีอ งค์ ป ระกอบหลากหลาย มี ก ฎหมายก าหนด
หลักเกณฑ์เรื่ององค์ประชุม การนัดประชุม การลงมติและวิธีการดาเนินงานไว้โดยเฉพาะต่างไปจาก
โครงสร้างของการตัดสินใจสูงสุดที่เป็นองค์กรเดี่ยวที่อยู่ในรูปของอธิบดีหรือปลัดกระทรวงที่เ ป็นอยู่ใน
ระบบราชการ ซึ่งแม้จะเป็นการกาหนดให้มีผู้ดารงตาแหน่งสูงสุดเพียงคนเดียวที่มีอานาจเด็ดขาดใน
การสั่งการหรือตัดสินใจในกิจการของกรมหรือของกระทรวง แต่องค์กรบริหารในลักษณะองค์กรเดี่ยว
ในระบบราชการเหล่านี้ก็ไม่มีอานาจตัดสินใจเด็ดขาดในหน่วยงานของตน เพราะยังมี สายการบังคับ
บัญชาที่สูงขึ้นไปตามล าดับชั้น จนถึงรัฐมนตรีและนายกรัฐ มนตรี ในขณะที่สภามหาวิทยาลัยเป็น
องค์กรตัดสินใจสุดท้ายของการบริหารงานมหาวิทยาลัย และไม่มีผู้บังคับบัญชาที่จะมาสั่งการแก้ไข
เปลี่ยนแปลง หรือทบทวนการตัดสินใจใดๆ ของสภามหาวิทยาลัยได้อีก
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บทที่ 3
วิธีกำรศึกษำ
ในการค้นคว้าและการวิจัยในครั้งนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ โดยที่ผู้วิจัยได้ปรับวิธีการศึกษา
ที่ทาให้เกิดความเหมาะสมในเชิงข้อมูลที่เกิดความน่าเชื่อถือ และการลดความอคติที่มีต่อการให้ข้อมูล
ดังนั้นในการวิเคราะห์และสังเคราะห์ จะวิเคราะห์เชิงประจักษ์จากเอกสารเท่านั้น
แหล่งข้อมูลในกำรศึกษำ
การศึกษาวิจัยเรื่องสถานภาพระบบโครงสร้างองค์กรตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
บูร พา พ.ศ.2550 ที่มีผ ลต่อธรรมาภิบาล เป็นงานวิจัยทีเน้นข้อเท็จจริงเชิงเอกสารเท่านั้น ดังนั้น
แหล่ ง ข้ อ มู ล ที่ ใ ช้ ใ นการศึ ก ษาได้ จ ากเอกสารที่ เ กี่ ย วข้ อ งที่ ส ามารถน ามาใช้ ใ นการวิ เ คราะห์ แ ละ
สังเคราะห์ ได้แก่ เอกสารที่เกี่ยวข้องกับสภามหาวิทยาลัย พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ.
2550 และรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยบูรพาในช่วงเวลาตั้งปี พ.ศ.2551 - พ.ศ.2559 ก่อนมี
คาสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สกอ.1441/2559 เรื่อง ให้ผู้ดารงตาแหน่งพ้นจากตาแหน่งหน้าที่และ
แต่งตั้งบุคคลให้ปฏิบัติหน้าที่ในมหาวิทยาลัยบูรพา
วิธีกำรรวบรวมข้อมูล
1. การรวบรวมข้อมูลในงานวิจัยครั้งนี้ ได้ทาหนังสือถึงนายกสภามหาวิทยาลัยบูรพา และ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยบู รพา เพื่อขอความอนุเคราะห์รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย และ
ค้นคว้าเอกสารที่เกี่ยวข้องกับสภามหาวิทยาลัย
2. การตรวจสอบข้อมูลที่ใช้ในการวิจัยเป็นการใช้เอกสารที่เป็นทางการที่ไ ด้ผ่านการรับรอง
จากสภามหาวิทยาลัยแล้วเท่านั้น ที่มีความถูกต้องและน่าเชื่อถือมากที่สุด
3. การวิเคราะห์ และตีความ จากการวิจัยได้ดาเนินการจัดระบบข้อมูล และตรวจสอบ
ข้อ มู ล ที่ ไ ด้ม านั้ น ตรงประเด็ น กั บ วัต ถุ ป ระสงค์ แ ละเพีย งพอต่ ก ารวิ เคราะห์ ข้ อมู ล ต่า งๆ จะน ามา
วิเคราะห์แยกแยะและสรุปหาสาระสาคัญตามขอบเขตของวัตถุประสงค์ พิจารณาทั้งความเหมือนและ
ความต่างกัน วิธีการประสมผสานข้อมูลเข้าด้วยกัน ใช้การวิเคราะห์เนื้อหาเชิงพรรณา
4. การนาเสนอข้อมูล ผู้วิจัยได้นาเสนอข้อมูลให้แก่คณะกรรมการชุดต่างๆในขณะช่วงเวลา
ที่ทาการศึกษา ได้รับข้อคิดเห็นและข้อเสนอในการศึกษานามาปรับปรุงเพิ่มเติมในผลการศึกษาในมี
ความถูกต้องมากขึ้น
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บทที่ 4
ผลกำรศึกษำ
การศึกษาวิจัยเรื่องสถานภาพระบบโครงสร้างองค์กรตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
บูรพา พ.ศ.2550 ที่มีผลต่อธรรมาภิบาล เป็นการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลเอกสารเป็นหลัก โดย
มีวัตถประสงค์เพื่อศึกษาสถานภาพ ระบบโครงสร้างองค์กรและการดาเนินงานของสภามหาวิทยาลัย
ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ.2550 และเพื่อเสนอแนวทางในการปรับปรุงและแก้ไข
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ.2550 ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ และส่วนอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ผลการศึกษาดังนี้
สถำนภำพ ระบบโครงสร้ำงองค์กรและกำรดำเนินงำนของสภำมหำวิทยำลัยตำมพระรำชบัญญัติ
มหำวิทยำลัยบูรพำ พ.ศ.2550
เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ.2550 คือ โดยที่สมควร
ปรับปรุงการศึกษาอุดมศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม โดยส่งเสริมให้
มหาวิทยาลัยของรัฐพัฒนาไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการแต่อยู่ในกากับของรัฐ
เพื่ อ ประโยชน์ ใ นการบริ ห ารจั ด การที่ เ ป็ น อิ ส ระและมี ค วามคล่ อ งตั ว สามารถจั ดการศึ ก ษาใน
ระดับอุดมศึกษาได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
จะต้องคานึงถึงความเป็นอิสระและความเป็นเลิศทางวิชาการ จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ มี
ผลทาให้โครงสร้างองค์กรและการดาเนินงานของสภามหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญั ติมหาวิทยาลัย
บูรพา พ.ศ.2550 ต้องเปลี่ ยนแปลงทั้งองค์ประกอบสภามหาวิทยาลั ย อานาจและหน้าที่ของสภา
มหาวิทยาลัย จากการดาเนินงานของสภามหาวิทยาลัยบูรพาตั้งแต่ปี พ.ศ.2551-พ.ศ.2559 พบว่า
1. สภามหาวิทยาลัย : โครงสร้างและการได้มาซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการ
สภามหาวิทยาลัย
1.1 องค์ประกอบของสภามหาวิทยาลัยและอานาจหน้าที่ พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
บูรพา พ.ศ.2550 ได้มีการปรับปรุงและเพิ่มเติมองค์ประกอบของสภามหาวิทยาลัยใหม่ตามมาตรา 19
ให้มีสภามหาวิทยาลัย ประกอบด้วย
1.1.1 นายกสภามหาวิทยาลัย ซึ่งจะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง
1.1.2 กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิจานวนสิบสามคน ซึ่งจะได้ทรงพระ
กรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งจากบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย
1.1.3 อธิการบดี
1.1.4 ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ประธานสภาพนักงานและ
นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยบูรพา
1.1.5 กรรมการสภามหาวิทยาลัยจานวนสามคน ซึ่งเลือกตั้งจากคณาจารย์หนึ่งคน
พนั กงานมหาวิทยาลั ยซึ่งมิใช่คณาจารย์ห นึ่งคน และหัว หน้าส่ ว นงานตามมาตรา 9 คือ ส่ วนงาน
วิชาการ และส่วนงานอื่น จานวน 1 คน
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ให้สภามหาวิทยาลัยเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิคนหนึ่งเป็นอุปนายกสภา
มหาวิทยาลัย และให้อุปนายกสภามหาวิทยาลัยทาหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัย เมื่อนายกสภา
มหาวิทยาลัยไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือเมื่อไม่มีผู้ดารงตาแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย
ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งรองอธิการบดีคนหนึ่งเป็นเลขานุการสภามหาวิทยาลัยและให้
หัวหน้าสานักงานสภามหาวิทยาลัยเป็นผู้ช่วยเลขานุการ
1.2 วาระการดารงตาแหน่งสภามหาวิทยาลัยบูรพาตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
บูรพา พ.ศ. 2550
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2550 ได้กาหนดไว้ในมาตรา ๒๐ ว่านายกสภา
มหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ และกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่เป็น
คณาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งมิใช่คณาจารย์ และหัวหน้าส่วนงานตามมาตรา 9 คือ ส่วนงาน
วิชาการ และส่วนงานอื่น มีวาระการดารงตาแหน่งคราวละสามปี แต่จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
แต่งตั้ง หรืออาจได้รับเลือกตั้งใหม่อีกได้ นอกจากการพ้นจากตาแหน่งตามวาระตามวรรคหนึ่ง นายก
สภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ และกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่เป็น
คณาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งมิใช่คณาจารย์ และหัวหน้าส่วนงานตามมาตรา 9 คือ ส่ วนงาน
วิชาการ และส่วนงานอื่น พ้นจากตาแหน่งเมื่อ
1.2.1 ตาย
1.2.2 ลาออก
1.2.3 สภามหาวิทยาลัยมีมติให้ถอดถอน
1.2.4 ขาดคุณสมบัติของการเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทนั้น
1.2.5 ถูกจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก
1.2.6 เป็นบุคคลล้มละลาย
1.2.7 เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
ในกรณีที่ตาแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยว่างลงไม่ว่าด้วย
เหตุใดและยังมิได้ดาเนินการให้ได้มาซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยแทน
ตาแหน่งที่ว่างให้สภามหาวิทยาลัยประกอบด้วยกรรมการสภามหาวิทยาลัยเท่าที่มีอยู่
ในกรณี ที่ น ายกสภามหาวิ ท ยาลั ย หรื อ กรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ และกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่เป็นคณาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัยซึ่ง
มิใช่คณาจารย์ และหั วหน้ าส่ วนงานตามมาตรา 9 คือ ส่ ว นงานวิชาการ และส่ วนงานอื่น พ้นจาก
ตาแหน่ ง ก่อ นครบวาระ และได้ ทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้ า ฯ แต่ งตั้ ง หรื อได้มี การเลื อ กตั้ งผู้ ดารง
ตาแหน่งแทนแล้ว ให้ผู้ซึ่งได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งหรือได้รับเลือกตั้งอยู่ในตาแหน่งเพียง
เท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน แต่ถ้าวาระการดารงตาแหน่งเหลืออยู่ น้อยกว่าเก้าสิบวันจะไม่
ดาเนินการให้มีผู้ดารงตาแหน่งแทนก็ได้
ในกรณีที่นายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยพ้นจากตาแหน่งตามวาระ
แต่ยังมิได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ หรือยังมิได้เลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยอื่นขึ้นใหม่ให้นายกสภามหาวิทยาลัยหรือ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยซึ่งพ้นจากตาแหน่งปฏิบัติหน้าที่ต่อไปพลางก่อน จนกว่าจะได้ทรงพระ
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กรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิหรือได้
มีการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยอื่นขึ้นใหม่แล้ว
1.3. อานาจและหน้าที่สภามหาวิทยาลัยบูรพาตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา
พ.ศ. 2550 ในมาตรา 21 สภามหาวิ ท ยาลั ยมี อ านาจและหน้า ที่ ค วบคุ ม ดู แ ลกิจ การทั่ ว ไปของ
มหาวิทยาลัยอานาจและหน้าที่เช่นว่านี้ให้รวมถึง
1.3.1 กาหนดนโยบายและแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัย เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์
ของมหาวิทยาลัย
1.3.2 ออกข้อบังคับ ระเบียบและประกาศของมหาวิทยาลัยเพื่อประโยชน์ในการ
ปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย และอาจมอบหมายให้ส่วนงานใดในมหาวิทยาลัยเป็นผู้ออกข้อบังคับ
ระเบียบ และประกาศสาหรับส่วนงานนั้นเป็นเรื่องๆ ไปก็ได้
1.3.3 อนุ มัติการจัดตั้ง การรวม และการยุบเลิ กส่ ว นงานของมหาวิทยาลั ยตาม
มาตรา 9 รวมทั้งการแบ่งหน่วยงานภายในส่วนงานดังกล่าว
1.3.4 อนุมัติการให้ปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ประกาศนียบัตรบัณฑิต
อนุปริญญา และประกาศนียบัตร รวมทั้งอนุมัติการให้ปริญญากิตติมศักดิ์
1.3.5 พิจารณาดาเนินการเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งและพิจารณาถอด
ถอนนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ อธิการบดี ศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์พิเศษ
1.3.6 แต่ ง ตั้ ง และถอดถอนศาสตราจารย์ เ กี ย รติ คุ ณ รองศาสตราจารย์ รอง
ศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ และผู้ดารงตาแหน่งทางวิชาการที่
เรียกชื่ออย่างอื่น
1.3.7 แต่งตั้งและถอดถอนรองอธิการบดี และหัวหน้าส่วนงาน คือ ส่วนงานวิชาการ
และส่วนงานอื่น
1.3.8 แต่ ง ตั้ ง และถอดถอนประธานกรรมการและกรรมการส่ ง เสริ ม กิ จ การ
มหาวิทยาลัย และกรรมการสภาวิชาการ
1.3.9 ออกข้อบังคับว่าด้วยการประกันคุณภาพการศึกษา ข้อบังคับว่าด้วยการวิจัย
ข้อบังคับว่าด้วยการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี พนักงานมหาวิทยาลัยและผู้ปฏิบัติงาน
ในมหาวิทยาลัย
1.3.10 อนุมัติหลักสูตรการศึกษาและการเปิดสอน รวมทั้งการปรับปรุง การยุบรวม
หรือการยกเลิกหลักสูตรการศึกษา
1.3.11 อนุมัติการรับเข้าสมทบ การจัดการศึกษาร่วม หรือการยกเลิกการสมทบการ
ยกเลิกการจัดการศึกษาร่วมของสถานศึกษาชั้นสูงและสถาบันวิจัยอื่น
1.3.12 ออกข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย
1.3.13 กาหนดนโยบายและวิธีการเกี่ยวกับการจัดหารายได้ จัดหาแหล่งทุนและ
ทรัพยากรอื่น
1.3.14 ออกข้อบังคับและระเบียบเกี่ยวกับการบริหารงานการเงิน การพัส ดุและ
ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
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1.3.15 อนุ มั ติ ก ารตั้ ง งบประมาณรายรั บ และอนุ มั ติ ง บประมาณรายจ่ า ยของ
มหาวิทยาลัย
1.3.16 ออกระเบียบว่าด้วยการแบ่งรายได้ที่ได้จากการหาประโยชน์จากทรัพย์สิน
ทางปัญญาของมหาวิทยาลัยกับผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย
1.3.17 แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพื่อกระทา
การใดๆ อัน อยู่ ในอานาจและหน้ าที่ ของสภามหาวิ ทยาลั ย รวมทั้ งมอบอ านาจให้ คณะกรรมการ
คณะอนุกรรมการหรือบุคคลดังกล่าวทาการแทนแล้วรายงานให้สภามหาวิทยาลัยทราบ
1.3.18 ติดตามและประเมินผลการดาเนินงานของอธิการบดีและหัวหน้าส่วนงาน
คือ ส่วนงานวิชาการ และส่วนงานอื่น
1.3.19 รับรองรายงานประจาปีของมหาวิทยาลัย และเสนอรายงานนั้นต่อรัฐมนตรี
เพื่อรับทราบ
1.3.20 ปฏิบัติหน้าที่อื่นเกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัยที่มิได้ระบุให้เป็นหน้าที่ของ
ผู้ใดโดยเฉพาะ
1.4 สภามหาวิทยาลัยตั้งแต่ ปี พ.ศ.2551-พ.ศ.2559
สถานภาพสภามหาวิทยาลัยตามโครงสร้างของพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ.
2550 แบ่งยุคการบริหารจัดการสภามหาวิทยาลัยได้ดังนี้
1.4.1 ยุคนายกสภามหาวิทยาลัย : นายมีชัย ฤชุพันธุ์
ด้วยพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ.2550 ได้กาหนดสถานภาพสภามหาวิทยาลัย
ไว้ ต ามมาตรา 71 ให้ น ายกสภามหาวิ ท ยาลั ย อุ ป นายกสภามหาวิ ท ยาลั ย และกรรมการสภา
มหาวิ ท ยาลั ย ตามพระราชบั ญ ญั ติ ม หาวิ ท ยาลั ย บู ร พา พ.ศ. 2533 ซึ่ ง ด ารงต าแหน่ ง อยู่ ใ นวั น ที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับเป็นนายกสภามหาวิทยาลัย อุปนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี้ และปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่า จะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
แต่ งตั้ ง นายกสภามหาวิท ยาลั ย และกรรมการสภามหาวิ ทยาลั ย ผู้ ท รงคุ ณวุ ฒิ และมี การเลื อกตั้ ง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ ต้องไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้
ใช้บังคับ จึงทาให้สภามหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2533 ที่ประกอบด้วย
นายกสภามหาวิทยาลัย ซึ่งจะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้ง คือ นายมีชัย ฤชุพันธุ์ กรรมการ
สภามหาวิ ทยาลั ย โดยต าแหน่ ง ได้แ ก่ อธิก ารบดี คือ นายสุ ช าติ อุ ปถั มภ์ ประธานสภาอาจารย์
มหาวิ ท ยาลั ย คื อ นายอั ฌ ชา ก.บั ว เกษร ประธานกรรมการส่ ง เสริ ม กิ จ การมหาวิ ท ยาลั ย คื อ
นายประยูร จินดาประดิษฐ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจานวนสามคน ซึ่งเลือกจากผู้ดารง ตาแหน่ง
คณบดี ผู้อานวยการวิทยาลัย ผู้อานวยการสถาบัน ผู้อานวยการ สานัก ผู้อานวยการศูนย์ หรือหัวหน้า
หน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะ เทียบเท่าคณะ ได้แก่ นายวิโรจน์ เรืองประเทืองสุข นายประทุม
ม่วงมี และ
นายเสรี ชิโนดม กรรมการสภามหาวิทยาลัยจานวนสองคน ซึ่งเลือกจากผู้ ดารง
ตาแหน่งทางวิชาการตั้งแต่รองศาสตราจารย์ขึ้นไป ได้แก่ นายบัญญัติ สุ ขศรีงาม และนางทัศนีย์
ทานตวนิช กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยจานวนหนึ่งคน ซึ่ง อธิการบดีเลือกจากผู้ดารง
ตาแหน่งรองอธิการบดี คือ นางเรณา พงษ์เรืองพันธุ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิจานวน
เจ็ดคน ซึ่งทรง พระกรุณาโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งจากบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย ได้แก่ นายกาจัด
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มงคลกุล นายสมศักดิ์ จักรไพวงศ์ นางจริยา เจียมวิจิตร นายเชาวน์ มณีวงษ์ นายแจ็ค มินทร์ อิงค์
ธเนศ นายสุเมธ ตันติเวชกุล และนายธีระวัฒน์ อรุณธัญญะ
สภามหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2533 ได้เลือกกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิคนหนึ่ง เป็นอุปนายกสภามหาวิทยาลัย คือ นายกาจัด มงคลกุล ทั้งนีใ้ ห้
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยทาหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัยเมื่อนายกสภามหาวิทยาลัยไม่อาจ
ปฏิบัติหน้าที่ได้
การดาเนินงานของสภามหาวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2533
ได้ดาเนินการประชุมสภามหาวิทยาลัยหลังจากมี พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ.2550 ซึ่ง
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 125 ตอนที่ 5ก เมื่อวันที่ 9 มกราคม พ.ศ.2551 มีผลใช้บังคับ
ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม พ.ศ.2551 จานวน 11 ครั้ง โดยการประชุมครั้งแรกสภามหาวิทยาลัยบูรพา
ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ.2550 เป็นการประชุมครั้งพิเศษ (ครั้งที่ 1) เมื่อวันศุกร์ที่
18 มกราคม พ.ศ.2551 และการประชุมครั้งสุดท้าย เป็นการประชุมสภามหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่
1/2552 เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2552
1.4.2 ยุคนายกสภามหาวิทยาลัย : ศาสตราจารย์ ดร.เกษม สุวรรณกุล สมัยที่ 1
เนื่องจากสภามหาวิทยาลัยบูรพาในช่วงแรกที่พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ.
2550 มีผลบังคับใช้ ปรากฏว่านายกสภามหาวิทยาลัย อุปนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภา
มหาวิ ท ยาลั ย ตามพระราชบั ญ ญั ติ ม หาวิ ท ยาลั ย บู ร พา พ.ศ. 2533 ซึ่ ง ด ารงต าแหน่ ง อยู่ ใ นวั น ที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับยังไม่หมดวาระ ตามมาตรา 71 กาหนดให้เป็นนายกสภามหาวิทยาลัย อุป
นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี้ และปฏิบัติหน้าที่ต่อไป
จนกว่าจะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ และมีการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ ต้องไม่เกินหนึ่ง
ปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ดังนั้นจึงมีสภามหาวิทยาลัยบูรพาชุดใหม่ จากประกาศสานัก
นายกรัฐมนตรีลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2552 เรื่องแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัย ซึ่งได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายกสภา
มหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยบูรพา 14 คน โดยให้มีผล
ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม พ.ศ.2552 ถึง วันที่ 9 มกราคม พ.ศ.2555 องค์ประกอบสภามหาวิทยาลัย
บูรพามีดังนี้
1) ศาสตราจารย์ ดร.เกษม สุวรรณกุล
นายกสภามหาวิทยาลัย
2) ศาสตราจารย์ ดร.พจน์ สะเพียรชัย
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
3) รองศาสตราจารย์ ดร.กาจัด มงคลกุล
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
4) ศาสตราจารย์เกียรติคุณสมศักดิ์ จักรไพวงศ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
5) รองศาสตราจารย์เชาวน์ มณีวงษ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
6) นางจริยา เจียมวิจิตร
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
7) นายแจ็ค มินทร์ อิงค์ธเนศ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
8) นายธีระวัฒน์ อรุณธัญญะ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
9) นายจักรมณฑ์ ผาสุกวนิช
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
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10) นายพีระพงศ์ อัจฉริยะชีวิน
11) นายบัญญัติ จันทน์เสนะ
12) ศาสตราจารย์ ดร.วิชัย ริ้วตระกูล
13) นายธรรมนิตย์ สุมันตกุล
14) ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล
15) ศาสตราจารย์ประยูร จินดาประดิษฐ์
16) นางสุนงนาท สูตะบุตร
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กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ประธานกรรมการส่งเสริม
นายกสมาคมศิษย์เก่า
มหาวิทยาลัยบูรพา
17) ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ อุปถัมภ์
อธิการบดี
18) รองศาสตราจารย์อัฌชา ก.บัวเกษร
ประธานสภาพนักงาน
19) ผศ. ดร.วิโรจน์ เรื่องประเทืองสุข
กรรมการผู้แทน
หัวหน้าส่วนงาน
20) ผศ. ว่าที่เรือตรี ดร.เอกวิทย์ มณีธร
กรรมการผู้แทนคณาจารย์
21) นางสาวกนกรัตน์ คล้ายทองคา
กรรมการผู้แทนพนักงาน
ด้วยนางจริยา เจียมวิจิตร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ขอลาออกตั้งแต่วันที่ 1
กรกฎาคม 2552 ทาให้มีการเสนอแต่งตั้ง ศาสตราจารย์ ดร.ธีรวุฒิ บุณยโสภณ เป็นกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน 2552 เป็นต้นไป
1.4.3 ยุคนายกสภามหาวิทยาลัย : ศาสตราจารย์ ดร.เกษม สุวรรณกุล สมัยที่ 2
สภามหาวิทยาลัยบูรพา วาระตั้งแต่ วันที่ 10 มกราคม พ.ศ.2555 ถึง วันที่ 21 พฤษภาคม
พ.ศ.2557 ประกอบด้วย
1) ศาสตราจารย์ ดร.เกษม สุวรรณกุล
นายกสภามหาวิทยาลัย
2) ศาสตราจารย์ ดร.พจน์ สะเพียรชัย
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
3) รองศาสตราจารย์ ดร.กาจัด มงคลกุล
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
4) ศาสตราจารย์เกียรติคุณสมศักดิ์ จักรไพวงศ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
5) รองศาสตราจารย์ ดร.ครรชิต มาลัยวงศ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
6) นายนิพนธ์ ฮะกีมี
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
7) นายมินทร์ อิงค์ธเนศ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
8) นายธีระวัฒน์ อรุณธัญญะ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
9) นายจิระวี เสมอวงศ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
10) นายโอภาส เขียววิชัย
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
11) พลเอกวาภิรมย์ มนัสรังษี
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
12) ศาสตราจารย์ ดร.วิชัย ริว้ ตระกูล
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
13) ศาสตราจารย์ ดร.ธีรวุฒิ บุณยโสภณ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
14) ศาสตราจารย์ ดร.จาเนียร จวงตระกูล
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
15) ศาสตราจารย์ดร.สุชาติ อุปถัมภ์
ประธานกรรมการส่งเสริม
16) นางสุนงนาท สูตะบุตร
นายกสมาคมศิษย์เก่า
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มหาวิทยาลัยบูรพา
17) ศาสตราจารย์ นายแพทย์สมพล พงศ์ไทย อธิการบดี
18) ผศ.ว่าที่เรือตรี ดร.เอกวิทย์ มณีธร
ประธานสภาพนักงาน
19) ผศ.ดร.รัชนีภรณ์ ทรัพย์กรานนท์
กรรมการผู้แทน
หัวหน้าส่วนงาน
20) รองศาสตราจารย์ ดร.วีรพงศ์ วุฒิพันธุ์ชัย กรรมการผู้แทนคณาจารย์
21) นางสาวกนกรัตน์ คล้ายทองคา
กรรมการผู้แทนพนักงาน
ยุคนายกสภามหาวิทยาลัย : ศาสตราจารย์ ดร.เกษม สุวรรณกุล สมัยที่ 2 มีการบริหาร
จัดการ สภามหาวิทยาลัยของนายกสภามหาวิทยาลัยไม่ครบวาระ โดยที่นายกสภามหาวิทยาลัย ขอ
ลาออกจากต าแหน่ ง นายกสภามหาวิ ท ยาลั ย ตามบั น ทึ ก ข้ อ ความที่ ศธ 6601/264 ลงวั น ที่ 21
พฤษภาคม พ.ศ.2557 โดยให้ เ หตุ ดั ง นี้ “ตามที่ มี ปั ญ หาความขั ด แย้ ง ในการสรรหาอธิ ก ารบดี
มหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุมครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ.2557 ทั้งที่กรรมการ
สรรหาอธิก ารบดี มหาวิท ยาลั ย บู รพาได้ เสนอชื่อผู้ มีค วามเหมาะสมจานวน 3 ท่า น ถูกต้ องตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยคุณสมบัติ และการสรรหาอธิการบดีพ.ศ.2552 ทุกประการ ได้แก่
รองศาสตราจารย์ชารี มณีศรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บรรพต วิรุณราช และศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ
อุปถัมภ์ เนื่องจากที่ประชุมยังไม่มีข้อยุติ ข้าพเจ้าจึงขอลาออกจากตาแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย
และเพื่อให้ การดาเนิ น การสรรหาอธิก ารบดี มหาวิทยาลั ยบูรพา ดาเนินการการต่อไปด้ว ยความ
เรียบร้อยและเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วย คุณสมบัติและการสรรหาอธิการบดีพ.ศ.
2552 จึงขอมอบหมายให้ ศาสตราจารย์ ดร.พจน์ สะเพียรชัย อุปนายกสภามหาวิทยาลัยบูรพาทา
หน้าที่รักษาการแทนนายกสภามหาวิทยาลัยบูรพา แทนข้าพเจ้าเพื่อดาเนินการสรรหาอธิการบดีต่อไป
ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ.2550 และข้อบังคับดังกล่าว”
1.4.4 ยุคทาหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัย : ศาสตราจารย์ ดร.พจน์ สะเพียรชัย
ช่วงระยะเวลาที่ศาสตราจารย์ ดร.พจน์ สะเพียรชัย ทาหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัย
ตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2557 ถึงวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ.2559
1.5 การได้มาซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยบูรพา
ตามพระราชบั ญ ญั ติ ม หาวิ ท ยาลั ย บู ร พา พ.ศ.2550 ก าหนดให้ ก ารสรรหานายกสภา
มหาวิทยาลั ย และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ให้กรรมการสภามหาวิทยาลัย ได้แก่
อธิการบดี ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ประธานสภาพนักงาน นายกสมาคมศิษย์
เก่ามหาวิทยาลัยบูรพา กรรมการสภามหาวิทยาลัยที่เป็นคณาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งมิใช่
คณาจารย์ และหัวหน้าส่วนงานตามมาตรา 9 คือ ส่วนงานวิชาการ และส่วนงานอื่น เป็นผู้ดาเนินการ
สรรหาตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ต้องสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิจาก
รายชื่อที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาเสนอจานวนหนึ่งคน ได้มีการออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา
ว่ า ด้ ว ยคุ ณ สมบั ติ หลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารสรรหานายกสภามหาวิ ท ยาลั ย และกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ.2551 ประกาศ ณ วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ.2551ให้เป็นไปตามข้อบังคับ
ของมหาวิ ทยาลั ย และฉบั บ ที่ 2 พ.ศ.2554 ประกาศ ณ วั น ที่ 16 สิ ง หาคม พ.ศ.2554 และออก
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพาว่าด้วยการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา 19(5) แห่งที่
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พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ.2550 พ.ศ.2551 ประกาศ ณ วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ.2551 และ
ฉบับที่ 2 ฉบับที่ 2 พ.ศ.2554 ประกาศ ณ วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ.2554
1.6 ประเด็นปัญหาโครงสร้างและการได้มาซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย
1.6.1 การสรรหานายกสภามหาวิ ท ยาลั ย และกรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย
ผู้ทรงคุณวุฒิ ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2550 ได้ระบุคณะกรรมการสรรหาไว้ใน
พระราชบัญญัติ ซึ่งแตกต่างจากพระราชบัญญัติของมหาวิทยาลัยอื่นๆ ได้แก่ มหาวิทยาลัยมหิดล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ให้กาหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการ
สรรรหานายกสภามหาวิ ท ยาลั ย และกรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย ให้ เ ป็ น ไปตามข้ อ บั ง คั บ ของ
มหาวิทยาลัย และจากการศึกษาข้อบังคับของมหาวิทยาลัยหลายแห่งก็ ไม่มีอธิการบดีเป็นประธาน
หรื อ กรรมการในคณะกรรมการสรรหา เช่ น จุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลั ย มหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม่
มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในประเด็นนี้มีความสาคัญในเรื่องธรรมาภิบาล
ที่ได้กล่าวไว้เกี่ยวกับการผลัดกันเลือกระหว่างสภามหาวิทยาลัยกับอธิการบดี ในขั้นตอนการสรรหา
นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ที่คณะกรรมการสรรหา ตาม
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2550 ได้สรรหามาแล้วก็จะให้สภามหาวิทยาลัยชุดที่ปฏิบัติ
หน้าที่เป็นผู้เลือก จะพบว่าส่วนใหญ่จะผลัดกันเลือกกันเอง ระบบการสรรหาจึ งต้องทาให้เกิดความ
ไว้วางใจ และความน่าเชื่อถือ เนื่องจากเป็นเสียงส่วนใหญ่ในสภามหาวิทยาลัย และจะมีผลต่อการ
เลื อกอธิการบดีในอนาคต จึ งทาให้ ระบบการได้มาทั้งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ และอธิการบดี เป็นระบบต่างตอบแทน สาหรับกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ในประเภทอื่นๆ ควรจะต้องออกระเบียบข้อบังคับที่ชัดเจนในการได้มาเพื่อจะทาให้กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยเป็นอิสระต่ออธิการบดี ทั้งนี้จะส่งผลให้การดาเนินงานของสภามหาวิทยาลัยมีธรรมภิ
บาลในระดับต้นน้า กลางน้า และปลายน้า
1.6.2 โครงสร้ า งของกรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย ในปั จ จุ บั น พบว่ า มี อั ต ราส่ ว น
ระหว่ างบุ ค คลภายนอกกับ บุ คคลภายใน ในอัตราส่ ว น 2:1 ยังไม่ส อดคล้ อ งกับหลั กการของสภา
มหาวิทยาลัยที่ต้องการให้เป็นผู้กากับดูแล ควบคุมการดาเนินงานตามนโยบายที่กาหนด การติดตาม
ตรวจสอบและประเมินผล ที่นี้อาจก่อให้เกิดประโยชน์ทับซ้อนได้ในการบริหารงานของมหาวิทยาลัย
หากบุคคลภายในเข้ามาเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย ดังนั้นควรแยกอานาจหน้าที่หลักด้านการ
กากับดูแลให้สภามหาวิทยาลัยโดยตรง สาหรับด้านการบริหารและการจัดการเป็นอานาจหน้าที่ของ
อธิการบดีและฝ่ ายปฏิบัติการของมหาวิทยาลัยต้องรับผิ ดชอบที่ต้องนานโยบายไปสู่การปฏิบัติให้
เกิดผลดีตามปณิธานและภารกิจของมหาวิทยาลัย
2. สภามหาวิทยาลัย : การวางนโยบาย การอนุมัติ และการออกระเบียบและข้อบังคับ
2.1 สาหรับการดาเนินงานสภามหาวิทยาลัยในช่วงยุคนายกสภามหาวิทยาลัย : นายมี
ชัย ฤชุพันธุ์ มีระยะเวลาในการดาเนินงานหนึ่งปี จึงเน้นการออกระเบียบและข้อบังคับที่ต้องปฏิบัติให้
แล้วเสร็จตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2550 ที่กาหนดระยะเวลาไว้ รวมทั้งกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยมีผู้ทรงคุณวุฒิทางกฎหมายที่ทาให้การออกระเบียบและข้อบังคับต่างๆมีผลบังคับใช้
ในการบริหารมหาวิทยาลัย
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2.2 ยุคนายกสภามหาวิทยาลัย : ศาสตราจารย์ ดร.เกษม สุวรรณกุล สมัยที่ 1 จากการ
ประชุมครั้งแรก (2/2552) ได้ให้มหาวิทยาลัยบูรพาจัดทารายงานการบริหารการเงินสดทุกสองเดือน
และแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษากฏหมายและระเบียบของสภามหาวิทยาลัย สภามหาวิทยาลัยได้
แต่งตั้งคณะกรรรมการสรรหาอธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย (นางจริยา เจียมวิจิตร) ได้ลาออก
จากกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ และได้แต่งตั้งศาสตราจารย์ ดร.ธรวุฒิ บุญยโสภณ เป็น
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ จากการดาเนินงานของคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี ได้มี
ข้อหารือเกี่ยวกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพาว่าด้วยคุณสมบัติและการสรรหาอธิการบดี พ.ศ.2552
เกี่ยวกับการกาหนดน้าหนักและหลักเกณฑ์การสรรหา แต่ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยให้คณะกรรมการ
สรรหาดาเนินการการต่อไปและข้อให้ดาเนินการตามข้อบังคับทุกข้อ ทางด้านดร.สุเมธ ตันติเวชกุล
ประธานคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี ได้กล่าวในที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยว่า จะต้องไม่ระคาย
เคืองต่อเบื้องยุคลบาท ไม่ทาให้เกิดความเสื่อมเสียต่อนายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยหลายท่านที่เพิ่งได้รับการโปรดเกล้า และเกิดความสมานฉันท์ของผู้ปฏิบัติงานภายใน
มหาวิทยาลัยและสามารถร่วมมือ ร่วมใจพัฒนามหาวิทยาลัยและชุมชน
มหาวิทยาลัยเสนอร่างแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่
ความเป็นเลิศ โดยที่สภามหาวิทยาลัยได้ให้ข้อเสนอแนะดังนี้ วิธีการปฏิบติที่เป็นรูปธรรมเพื่อนาไปสู่
วิสัยทัศน์ที่กาหนดไว้ กาหนดยุทธศาสตร์ที่โดดเด่นเน้นวิทยาศาสตร์ทางทะเล ธุรกิจการท่องเที่ยว
และโลจิกติกส์ และให้มหาวิทยาลัยสร้างอุดมการณ์โดยให้บุคลากรมีส่วนร่วมและตั้งเป้าหมายร่วมกัน
มหาวิทยาลัยขอเลื่อนการใช้แผนยุทธศาสตร์ พ.ศ.2552-2562 เป็น พ.ศ.2554-2563
สาหรับประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย (ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ อุปถัมภ์)
ที่ประชุมให้มีการรายงานผลดาเนินงานย้อนหลัง 2 ปีของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
สภามหาวิทยาลัยได้กาหนดแนวนโยบายเกี่ยวกับการออกระเบียบ และข้อบังคับต่าง ดังนี้
ต้องยึดหลักธรรมาภิบาล จัดทาร่างข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศ โดยพิจารณาประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล โดยมหาวิทยาลัยเป็นองค์กรบนฐานบริการสาธารณะ ไม่ใช่การแสวงหาผลกาไร และ
จะต้องไม่ให้ขั้นตอนยืดเยื้อ และจัดทาร่างข้อบังคับให้มีความยืดหยุ่น โดยอาศัยการออกประกาศ แต่
ประกาศที่เกี่ยวข้องการเงินจะใช้บังคับได้ต้องให้สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบก่อน
สภามหาวิทยาลัยกาหนดให้มหาวิทยาลัยจะต้องรายงานผลการดาเนินงานทุกสามเดือน
และได้กาหนดหลักเกณฑ์การประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย และให้นโยบายในการเก็บค่าบารุง
การศึกษาแบบเหมาจ่าย ต้องเป็นธรรมกับนิสิต เป็นที่ยอมรับได้
สภามหาวิทยาลัยได้มีการย้าให้มีการกากับดูแลและติดตามผลการดาเนินงานตามแบบของ
มหาวิทยาลัย รวมทั้งต้องแจ้งผลการปฏิบัติงานตามแผนให้สภามหาวิทยาลัย มอบหมายให้เลขานุการ
สภามหาวิทยาลัยเป็นผู้กากับดูแลได้
สภามหาวิทยาลัยได้ให้เริ่มดาเนินการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยทุกประเภท
สภามหาวิ ท ยาลั ย ได้ ท บทวนแผนยุ ท ธศาสตร์ ม หาวิ ท ยาลั ย พ.ศ.2554-2563 ยกร่ า ง
จรรยาบรรณของกรรมการสภามหาวิทยาลัย และ กรรมการและอนุกรรมการที่สภาแต่งตั้ง
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สภามหาวิทยาลัยได้เข้าร่วมสัมมนาสภามหาวิทยาลัยกับผู้บริหารที่วิทยาเขตจันทบุรี และ
วิทยาเขตสระแก้ว
2.3 ยุคนายกสภามหาวิทยาลัย : ศาสตราจารย์ ดร.เกษม สุวรรณกุล สมัยที่ 2 ได้มีการ
ทบทวนอานาจ หน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย มีการแต่งตั้งคณะกรรมการดังนี้ คณะกรรมการพิจารณา
ตาแหน่งทางวิชาการ คณะกรรมการการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย คณะกรรมการ
พิจารณายกร่างข้อบังคั บ ระเบียบและประกาศของมหาวิทยาลัย คณะกรรมการที่ปรึกษากฎหมาย
และระเบี ย บของสภามหาวิ ท ยาลั ย คณะกรรมการอุ ท ธรณ์ และร้ อ งทุ ก ข์ ป ระจ ามหาวิ ท ยาลั ย
คณะกรรมการกลั่ น กรองผู้ ส มควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจา ปี พ.ศ.2555 คณะกรรมการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี
พิ จ ารณาก าหนดหลั ก เกณฑ์ ก ารประเมิ น ตนเองของสภามหาวิ ท ยาลั ย ก าหนดให้
มหาวิทยาลัยเพิ่มตัวชี้วัดการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย
ในช่วงนี้ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี มีข้อสังเกตเกี่ยวกับข้อหารือที่มา
ของคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีประเภทกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน 3 ท่าน
ว่าควรมาได้อย่างไร ที่ประชุมให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกท่านที่มาประชุมเสนอชื่อโดยวิธีลับ ซึ่ง
นายกสภามหาวิทยาลัยและอธิการบดีงดออกเสียง คณะกรรมการสรรหาอธิการบดี ประกอบด้วย
ศาสตราจารย์ ดร.ธีรวุฒิ บุณยโสภณ เป็นประธาน นายมินทร์ อิงค์ธเนศ นายโอภาส เขียววิชัย รอง
ศาสตราจารย์ ดร.วีรพงศ์ วุฒิพันธุ์ชัย ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ประธานสภา
พนั ก งาน นายกสมาคมศิ ษ ย์ เ ก่ า มหาวิ ท ยาลั ย บู ร พา เป็ น กรรมการ และหั ว หน้ า ส านั ก งานสภา
มหาวิทยาลัย เป็นเลขานุการ จากรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2557 วันพุธที่ 15
มกราคม พ.ศ.2557 ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องหรือเรื่องค้างการพิจารณา วาระที่ 3.2 การสรร
หาอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา มีหนังสือลงวันที่ 13 มกราคม พ.ศ.2557 เรื่อง ขอเสนอพิจารณา
ทบทวนความเหมาะสมของคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี มีมติให้คณะกรรมการสรรหาอธิการบดี
และหนังสือสานักงานอธิการบดี ที่ ศธ 6600 ลงวันที่ 15 มกราคม พ.ศ.2557 เรื่อง ขอให้ยกเลิกการ
สรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพาและดาเนินการใหม่ หรือขอขัดค้านกรรมการสรรหาอธิการบดี
จากกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลั ยให้คณะกรรมการ
สรรหาดาเนินการต่อไป แต่เนื่องจากการประชุมครั้งนี้ได้มีคาสาคัญที่ได้นามากล่าวถึงและเป็นประเด็น
ที่น่าพิจารณาการบริหารงานของสภามหาวิทยาลัย ดังนี้
Conflict of Interest ในการแต่งตั้งประธานสรรหาอธิการบดี
ผลประโยชน์ต่างตอบแทน
การบล็อกโหวต
การไม่ยึดมั่นในหลักอัตตาภิบาล และการไม่ยึดหลักธรรมาภิบาล
Communicate
ประเด็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตาแหน่ง กรณีการได้มาซึ่งนายกสมาคมศิษย์เก่า
มหาวิทยาลัยบูรพา มีความชอบธรรมทางกฎหมายหรือไม่ ได้มีผลต่อการสรรหาอธิการบดี เนื่องจาก
นายกสมาคมศิษ ย์ เ ก่ามหาวิท ยาลั ย บูร พาเป็น กรรมการสรรหาอธิก ารบดี จึ งได้ มีก ารหยิ บยกมา
พิจารณาในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2557 วันพุธที่ 19 มีนาคม พ.ศ.2557 ควรรอให้
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เกิดความชัดเจนทางกฎหมายจากกฤษฎีกาในการได้มาซึ่งนายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยบูรพา
ก่อน หากพิจารณากรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตาแหน่งสิ่งที่เป็นประเด็นการได้มาที่ถูกต้องตาม
กฎหมายและข้อกาหนดจะเป็นสิ่งที่เกิดการยอมรับและจะไม่ก่อปัญหาในการดาเนินงานของสภาม
มหาวิทยาลัยในอนาคต
สภามหาวิทยาลัยเกิดความขัดแย้งในประเด็นการสรรหาอธิการบดี และการได้มาซึ่ง นายก
สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยบูรพา ทาให้นาข้อกฏหมายมาโต้แย้งกันถึงความถูกต้องและชอบธรรม
รวมทั้งกระบวนการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ได้กล่าวอ้างว่าได้มีการบล็อก
โหวต จะเห็นได้ว่ากระบวนการสรรหาอธิการบดีเป็นต้นเหตุให้เกิดปัญหาในสภามหาวิทยาลัยบู รพาที่
ทุกฝ่ายนาเหตุผลต่างๆมาหักล้างกัน โดยที่ไม่สามารถหาข้อสรุปได้ ส่งผลให้นายกสภามหาวิทยาลัย
ประกาศลาออก ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2557 วันพุธที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ.2557
ดัง นั้ น ควรจะต้ อ งมี การทบทวนกระบวนการสรรหาอธิ ก ารบดี ใหม่ ตั้ งแต่ก ารออกระเบี ยบ และ
ข้อบังคับต่างๆ ที่จะไม่ให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน และต่างตอบแทน ดังนั้นความถูกต้องตามกฎหมาย
และจรรยาบรรณของผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นหลักสาคัญ
2.4 ยุคทาหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัย : ศาสตราจารย์ ดร.พจน์ สะเพียรชัย
การด าเนิ น การของสภามหาวิ ท ยาลั ย ในช่ ว งนี้ เ ป็ น การด าเนิ น การต่ อ เนื่ อ งจากการที่
ศาสตราจารย์ ดร.เกษม สุวรรณกุล ได้ลาออกจากนายกสภามหาวิทยาลัย สาหรับในปี พศ.2557
ดาเนิ นการประชุมครั้งพิเศษจานวน 4 ครั้ง ดังนี้ มีการประชุมครั้งพิเศษ ที่ 1/2557 วันเสาร์ที่ 24
พฤษภาคม พ.ศ.2557 เป็ น ช่ ว งที่ ป ระกาศคณะรั ก ษาความสงบแห่ ง ชาติ ฉบั บ ที่ 9/2557 ให้
สถานศึกษาทุกแห่งทั้งรัฐ และเอกชนหยุดทาการตั้งแต่วันที่ 23-25 พฤษภาคม พ.ศ.2557 รวมทั้ง
กรรมการสภามหาวิทยาลั ย ที่เข้ าร่ ว มประชุม มีจานวน 10 ท่านเท่านั้น แต่งตั้งผู้ รักษาการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัย การประชุมครั้งพิเศษ ที่ 2/2557 วันพฤหัสบดีที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ.2557
กรรมการสภามหาวิทยาลัย จานวน 7 ท่าน ไม่รับรองรายงานการประชุม ครั้งพิเศษ ที่ 1/2557 วัน
เสาร์ที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2557 ประชุมครั้งพิเศษ ที่ 3/2557 วันเสาร์ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ.2557 มี
การคั ด ค้ า นและไม่ เ ห็ น ชอบของกรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย ในการแต่ ง ตั้ ง ผู้ รั ก ษาการแทนรอง
อธิการบดี จานวน 6 ท่าน มีการฟ้องร้องศาลปกครองเกี่ยวกับการสรรหาอธิการบดี จากผู้มีรายชื่อผู้
สมควรได้รั บ การแต่งตั้งเป็ นอธิการบดีมหาวิทยาลั ยบูรพา มีการพิจารณาคัดเลื อกอธิการบดีจาก
รายชื่อที่คณะกรรมการสรรหาอธิการบดีที่เสนอ ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยได้รายงานว่า “เมื่อปรากฏ
ข้อเท็จจริงว่า มีเหตุบางอย่างหลายประการเกิดขึ้นในกระบวนการสรรหาอธิการบดี และวิธีการคัดสรร
รายชื่อที่ได้มาอาจจะไม่ชอบด้วยกฏหมาย เช่น มีการร้องเรียนและมีการพูดถึงการสรรหาไม่โปร่งใสใน
การประชุมที่ผ่านมาหลายครั้ง มีคาสั่งกาหนดมาตรการบรรเทาทุกข์ชั่วคราวก่อนการพิพากษาคดีของ
ศาลปกครองระยอง ลงวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ.2557 ในคดีหมายเลขดาที่ 78/2557 ให้ยกคาขอของ
นายสาธิต ปิติวรา ผู้ฟ้องคดี และไม่มีคาสั่งให้นายสาธิต ปิติวรา เข้าประชุมสภามหาวิทยาลัยได้ การ
สรรหารายชื่ อ กรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย ประเภทผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ที่ มี ก าร Block vote เข้ า เป็ น
คณะกรรมการสรรหาอธิการบดี และนายเจริญ จุรีกานนท์ หนึ่งในกรรมการสรรหาฯ ได้แจ้งว่ามีการ
Block vote ในกรรมการสรรหาฯ ให้คัดเลือกบุคคลในสามรายชื่อเข้าเป็นผู้มีสิทธิได้ รับการเสนอชื่อ
เป็นผู้สมควรได้รับการคัดเลือกเป็นอธิการบดีจากคณะกรรมการสรรหาฯ มติที่ประชุมสภา
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มหาวิทยาลัยไม่เห็นชอบกับรายงานผลการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา จานวน 11 คน และ
เห็นชอบต่อรายงานฯ จานวน 6 คน และไม่ให้ประกาศรายชื่อ นายชารี มณีศรี นายบรรพต วิรุณราช
และนายสุชาติ อุปถัมภ์ เป็นผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นอธิการบดี และการประชุมครั้งพิเศษ ที่
4/2557 วันเสาร์ที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ.2557 มีประเด็นเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี
มหาวิทยาลัยบูรพาใหม่ ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน 3 ท่าน คือ รองศาสตราจารย์ ดร.กาจัด มงคล
กุล ศาสตราจารย์ ดรงวิ ชัย ริ้ ว ตระกู ล ศาสตราจารย์ ดร.จาเนี ยร จวงตระกูล และมีม ติ ให้ รอง
ศาสตราจารย์ ดร.กาจัด มงคลกุล เป็นประธานกรรมการสรรหา และมีการคัดค้านเกิดขึ้นในที่ประชุม
สภามหาวิทยาลัยโดยขอออกจากห้องประชุม และขอสงวนสิทธิงดออกเสียง ได้มีวาระรั บรองมติสภา
มหาวิทยาลัยในเรื่องดังกล่าวต่อเนื่องเลย เพื่อนาไปประชาสัมพันธ์
มหาวิ ท ยาลั ย บู ร พาได้ เ สนอชื่ อ ศาสตราจารย์ ดร.พจน์ สะเพี ย รชั ย เป็ น นายกสภา
มหาวิทยาลัย แต่ได้มีกรรมการสภามหาวิทยาลัยไม่รับรองรายงานการประชุม และมีหนังสือที่ พิเศษ/
2557 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ.2557 ขอคัดค้านในการพิจารณาดาเนินการเพื่อทรงพระกรุณาโปรด
เกล้าฯแต่งตั้ง โดยให้สภามหาวิทยาลัยหยุดดาเนินการ และดาเนินการใหม่ให้ถูกต้อง
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ได้มีการนาจรรยาบรรณของกรรมการสภามหาวิทยาลัยมา
ใช้ในการบอกกล่ าวในที่ป ระชุมที่ต้องการให้ยึ ดถือปฏิบัติ กรณีที่กรรมการสภามหาวิทยาลัย ตาม
มาตรา19(5) จ านวนสามคนที่ ต้ อ งด าเนิ น การเลื อ กให้ ไ ด้ 1 คน เพื่ อ เป็ น คณะกรรมการสรรหา
อธิการบดี แต่เนื่ องจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนคณาจารย์ และประเภทผู้แทน
พนักงานมหาวิทยาลั ย เห็น ว่าการดาเนินการตามกระบวนการสรรหาอธิการที่ผ่ านมาดาเนินการ
ถู ก ต้ อ งและเสร็ จ สิ้ น ไปแล้ ว ตามข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย บู ร พา ว่ า ด้ ว ยคุ ณ สมบั ติ แ ละการสรรหา
อธิการบดี พ.ศ.2552 จึงไม่มีเหตุผลที่ต้องดาเนินการเลือกกรรมการสรรหาอธิการอีก ในประเด็น
ดังกล่าวได้นามาพิจารณาในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2557 วันพุธที่ 17 กันยายน พ.ศ.
2557 โดยให้มีการแก้ไขข้อ 7 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพาว่าด้วยคุณสมบัติ และวิธีการสรรหา
อธิการบดี พ.ศ.2552 และให้ชะลอการดาเนินการตั้งคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี จนกว่าศาล
ปกครองระยองจะมี ค าพิ พ ากษาในคดี ห มายเลขที่ บ.19/2557 และบ.21/2557 และส านั ก งาน
คณะกรรมการอุดมศึกษามีหนังสือที่ ศธ 0592(2)3.18/1991 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ.2557 เรื่อง
ร้องเรียนการสรรหาอธิการบดี สภามหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยดาเนินการชี้แจ้ง
กองก ากั บ การ 1 กองบั ง คั บ การปราบปราม ขอให้ ถ อดเทปรายงานการประชุ ม สภา
มหาวิทยาลัย ครั้งพิเศษ ที่ 1/2557 เนื่องจากมีการแจ้งร้องทุกข์ให้ดาเนินคดีกับนายพจน์ สะเพียรชัย
กับพวก 12 คน ข้อหาฝ่าฝืนประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 9/2557 เป็นเจ้าพนักงาน
ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือ
ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต มาตรา 11 ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดของพนักงานใน
องค์การหรือหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2502
สภามหาวิทยาลัยได้ดาเนินการร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยคุณสมบัติ และการ
สรรหาอธิการบดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 ในประเด็นข้อ 7 วรรคหนึ่ง
สรุปคดีปกครอง และคดีอาญาที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัย ได้ดังนี้ ฟ้องสภามหาวิทยาลัย
เป็นคดีปกครอง จานวน 5 คดี และเป็นคดีอาญา จานวน 3 คดี โดยมีประเด็นที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สภา
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มหาวิทยาลัยไม่ดาเนินการตามข้อ 20 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพาว่าด้วยคุณสมบัติและการสรร
หาอธิการบดี พ.ศ.2552 คือ ประกาศรายชื่อ และคัดเลือกผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นอธิการบดีจาก
รายชื่อที่ได้รั บ การสรรหาจากคณะกรรมการสรรหาอธิ การบดี มติส ภามหาวิทยาลั ยในคราวการ
ประชุมครั้งพิเศษที่ 3/2557 ที่ไม่เห็นขอบรายงานผลการสรรหาอธิการบดี และการดาเนินการใดๆ
เกี่ยวกับการสรรหาอธิการบดีใหม่ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย สภามหาวิทยาลัยในคราวการประชุม ครั้งที่
4/2557 เมื่ อ วั น ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ.2557 ไม่ ช อบด้ ว ยกฎหมาย การแต่ ง ตั้ ง ผู้ รั ก ษาการแทน
อธิการบดีในคราวการประชุมครั้งพิเศษ ที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2557 ไม่ชอบด้วย
กฎหมาย การไม่ได้เข้าร่วมประชุมสภามหาวิทยาลัยของนายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยบูรพา และ
การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเห็นชอบผู้สมควรดารงตาแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยและ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ นายกสภามหาวิทยาลัย ได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร.พจน์ สะ
เพียรชัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน 12 คน ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.กาจัด
มงคลกุล รองศาสตราจารย์ ดร.ครรชิต มาลัยวงศ์ นายจีระวี เสมอวงษ์ ดร.จาเนียร จวงตระกูล นาย
ดุ สิ ต เขมะศั ก ดิ์ ชั ย นายนิ พ นธ์ ฮะกี มี พลรื อ เอกยุ ท ธนา ฟั ก ผลงาม พลเอกวาภิ ร มย์ มนั ส รั ง สี
ศาสตราจารย์ ดร.วิชัย ริ้วตระกูล นายวิรัช คารวะวิทยากุล พลเอกวุฒินันท์ ลีลายุทธ ศาสตราจารย์
สมศั ก ดิ์ จั ก รไพรวงศ์ และกรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ จากรายชื่ แ คณะกรรมการ
อุดมศึกษาเสนอจานวน 1 คน ได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร.จาตุรนต์ ถิระวัฒน์ จะเห็นได้ว่ากรรมการสภา
มหาวิทยาลัยเป็นกรรมการชุดเดิมเป็นส่วนใหญ่ ยกเว้นกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่มีความขัดแย้งจะ
ไม่ได้รับการเสนอชื่อเข้ามา โดยมีการคัดค้านด้วยเหตุผลที่ว่าประธานคณะกรรมการสรรหา คือผู้รักษา
การแทนอธิการบดีนั้นไม่น่าจะได้มาถูกต้องตามกฎหมาย การที่ประธานสรรหาฯดาเนินการไปนั้นอาจ
ทาให้ทั้งหมดนั้นเป็นโฆฆะ การไม่เชิญนายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยบูรพาเข้าร่วมประชุมในสอง
ครั้งแรกนั้นไม่ถูกต้อง และรายชื่อกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิถูกฟ้องเป็นคดีอาญาน่าจะ
บกพร่อง สานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษามีหนังสือที่ ศธ 0509(5).5/1300 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม
พ.ศ.2558 แจ้ งว่ารัฐ มนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้พิจารณาข้อเท็จจริง และความเห็ นของ
อนุกรรมการด้านกฎหมายว่า การสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยบูรพา ฝ่ายเลขานุการมิได้มีหนังสือ
เชิญนายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยบูรพาเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ ครั้งที่ 1/2557
วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2557 และ ครั้งที่ 2/2557 วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 จึงเป็นการเรียก
ประชุมคณะกรรมการสรรหาฯที่ไม่ชอบด้วยกฎหมหาย เป็นเหตุให้การประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ
ไม่ ช อบด้ ว ยกฎหมาย จึ งสั่ งส่ งคื น เรื่อ งการเสนอโปรดเกล้ า ฯแต่ง ตั้ง นายกสภามกาวิท ยาลั ย และ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเด็นที่ต้องพิจารณาการได้มาซึ่งนายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัย
บูรพาที่ต้องทาให้ถูกต้องตามกฎหมายก่อน
มหาวิทยาลัยได้ทบทวนแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ โดยได้
เชิญกรรมการสภามหาวิทยาลัยเข้าร่วมสัมมนา จะเห็นว่าการกาหนดนโยบายในการดาเนินงานไม่ได้
ริเริ่มจากสภามหาวิทยาลัย โดยกาหนดให้อธิการบดีเป็นผู้ปฏิบัติตามนโยบาย บทบาทหน้าที่สภา
มหาวิทยาลัยจึงไม่ชัดเจนในฐานผู้กากับ ดูแล ติดตามและประเมินผล
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คาพิพากษาของศาลปกครองระยองให้เพิกถอนมติในการประชุมครั้งพิเศษ ที่ 3/2557 เมื่อ
วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ.2557 เฉพาะส่วนมีมติไม่เห็นชอบรายงานผลการสรรหาอธิการบดีและไม่ให้มี
การประกาศรายชื่อของผู้ฟ้องคดีที่สาม เป็นผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นอธิการบดี และเพิกถอนมติ
การประชุมครั้ งพิเศษ ที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ.2557 เฉพาะส่วนที่มีมติให้แต่งตั้ง
คณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพาชุดใหม่แทนชุดเดิม โดยมีผลย้อนหลังไปถึงวันที่มี
มติดังกล่าว และให้ดาเนินการตามข้อ 2220 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยคุณสมบัติและ
การสรรหาอธิการบดี พ.ศ.2552 ตามขั้นตอนต่อไป โดยกรรมการสภามหาวิทยาลัย จานวน 7 คนได้
เสนอว่าไม่ควรให้มีการอุทธรณ์ แต่มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเห็นว่าต้องมีการอุทธรณ์คาพิพากษา
เนื่องจากคดียังไม่ถึงที่สุด
มีก ารร้ อ งเรี ย กไปยั ง เลขาธิ ก ารคณะกรรมการกฤษฎี ก า ขอให้ ส อบจรรยาบรรณและ
จริ ย ธรรมของรองเลขาธิ ก ารคณะกรรมการกฤษฎี ก า (นายนิ พ นธ์ ฮะกี มี ) ที่ เ ป็ น กรรมการสภา
มหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ
สานักตรวจสอบพิเศษภาค 2 (จังหวัดชลบุรี) ได้พิจารณาว่าการแต่งตั้งผู้รักษาการแทนรอง
อธิการบดี มิได้มีบทบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ.2550 ดังนั้นการแต่งตั้ง
ดังกล่ าวเป็ น ไปโดยมิ ช อบด้ ว ยกฏหมาย ในประเด็นนี้ กรรมการสภามหาวิ ทยาลั ยประเภทผู้ แทน
คณาจารย์ เคยท้วงติงว่าการดาเนินการดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฏหมาย แต่สภามหาวิทยาลัยเห็นว่า
ดาเนินการได้
สภามหาวิทยาลัยได้นาคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 39/2559 เรื่อง การ
จัดระเบียบและแก้ไขปัญหาธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา ลงวันที่ 12 กรกฎาคม พุทธศักราช
2559 มาแจ้ ง ให้ ที่ ป ระชุ ม รั บ ทราบ และในเห็ น ชอบให้ มี ก ารพิ จ ารณาการได้ ม าซึ่ ง นายกสภา
มหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี และผู้บริหารในระดับต่างๆที่จะต้องให้เกิดธรร
มาภิ บ าล รวมทั้ ง มี ข่ า วการด าเนิ น การสรรหาอธิ ก ารบดี ม หาวิ ท ยาลั ย บู ร พา ว่ า รั ฐ มนตรี ว่ า การ
กระทรวงศึกษาธิการจะเสนอเรื่ องให้ นายกรัฐ มนตรีและหั ว หน้าคณะรักษาความสงบแห่ งชาติใช้
อานาจตามความในมาตรา 44 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557 โดย
มหาวิทยาลัยได้แจ้งว่าไม่เป็นความจริง และไม่ใช่ปัญหาในเรื่องธรรมาภิบาลแต่อย่างใด
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ (ศาสตราจารย์ ดร.วิชัย ริ้วตระกูล) ได้ลาออกจาก
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ.2559 เป็นต้นไป
2.5 ประเด็ น ปั ญ หาสภามหาวิ ท ยาลั ย : การวางนโยบาย การอนุมั ติ และการออก
ระเบียบและข้อบังคับ
จากสถานภาพสภามหาวิท ยาลั ย ในฐานะเป็ นผู้ ว างนโยบาย การอนุมั ติ และการออก
ระเบียบและข้อบังคับ พบว่า
2.5.1 สภามหาวิทยาลัยไม่มีกาหนดการปฐมนิเทศกรรมการสภามหาวิทยาลัยใน
วาระแรกที่เข้าร่วมประชุม ส่วนใหญ่จะทาความเข้าใจแบบเดิมในฐานะคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ แต่
ด้วยมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐมีลักษณะการบริหารการจัดการเฉพาะโดยให้สภามหาวิทยาลัยเป็น
ผู้รับผิดชอบในฐานะผู้แทนของรัฐ
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2.5.2 สภามหาวิท ยาลั ยยั งไม่มี ก ารแต่ งตั้ ง คณะกรรมการที่ จะดาเนิ น การในเชิ ง
นโยบายหลัก และการกาหนดทิศทางการพัฒ นามหาวิทยาลั ย ในฐานะที่มีบทบาทในการกาหนด
นโยบาย กากับดูแล ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล หากพิจารณาในอานาจ และหน้าที่ของสภา
มหาวิทยาลัยในประเด็นนี้ยังไม่พบกระบวนการที่เป็นรูปธรรมในการบริหารงานของสภามหาวิทยาลัย
ส่วนใหญ่จะเป็นการดาเนินงานของฝ่ายบริหารและเสนอให้สภามหาวิทยาลัย ดังนั้นสภามหาวิทยาลัย
ควรจะต้องเปลี่ยนมโนทัศน์ในการบริหารงานสภามหาวิทยาลัยในการบริหารในภาพรวมเชิงนโยบาย
และยุทธศาสตร์ รวมทั้งต้องให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิในแต่ละด้านได้ช่วยสะท้อนใน
การบริหารงานของมหาวิทยาลัยให้มากกว่านี้ และเสนอกลยุทธ์ในการบริหารมหาวิทยาลัย ในการ
ประชุมแต่ละครั้งควรมีช่วงเวลาให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยได้วิเคราะห์ สังเคราะห์ และวิพากษ์การ
ดาเนินงานของมหาวิทยาลัยที่ได้กาหนดทิศทางการพัฒนา ตามนโยบายและยุทธศาสตร์
2.5.3 สภามหาวิทยาลัยเป็นองค์กรสูงสุดที่ยังไม่แบ่งความรับผิดชอบตามแนวคิด
ที่ว่าสภามหาวิทยาลัยรับผิดชอบด้านการกากับดูแล วางกรอบนโยบาย และอธิการบดี รับผิด ชอบใน
การนานโยบายไปปฏิบัติ ทาให้การดาเนินงานของสภามหาวิทยาลัยยังไม่บรรลุความเป็นอัตตาภิบาล
และธรรมาภิบาล ตามหลักการบริหารและการจัดการที่ดีตามระบบอิสระมีคุณธรรม โปร่งใส และ
ตรวจสอบได้
2.5.4 สภามหาวิทยาลัยยังไม่ได้มีการกาหนดกลไกการทางานของสภามหาวิทยาลัย
ที่จะนาไปสู่การสร้างธรรมาภิบาลที่เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพในการดาเนินงาน
2.5.6 ระบบในการควบคุมการดาเนินงานของสภามหาวิทยาลัยในประเด็นการสรร
หานายกสภามหาวิทยาลั ย และกรรมการสภามหาวิทยาลั ย จะพบว่าผู้ มีอานาจในการเลื อก คือ
อธิการบดี
2.5.7 การประชุมสภามหาวิทยาลัยในแต่ละครั้งที่ผ่านมายังไม่พบประเด็นข้อเสนอ
ต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย ที่ส ร้างสรรค์ และเตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นได้มาก
เท่าที่ควร
2.5.8 การดาเนินงานของสภามหาวิทยาลัยในทุกด้านอยู่ภายใต้กฏหมายกาหนดว่า
สิ่งใดทาได้และสิ่งใดทาไม่ได้ ดังนั้นการดาเนินงานของสภามหาวิทยาลัยในระยะหลังจะมีการฟ้องศาล
จ านวนเพิ่ม มากขึ้น การที่ทุกฝ่ า ยเชื่อว่าเป็ นสิ่ งที่ถูกต้ องแต่ไม่ถู กกฎหมายก็ เป็นไปได้ ดังนั้นการ
ดาเนินงานของสภามหาวิทยาลัยต้องพึงระลึกในเรื่องข้อกาหนดกฎหมายที่เกี่ยวข้องในทุกมิติด้วย
2.5.9 การดาเนินงานของสภามหาวิทยาลัย ในประเด็นเกี่ยวกับการกาหนดนโยบาย
และแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัย เพื่อให้บ รรลุวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย และกาหนดนโยบาย
และวิธีการเกี่ยวกับการจัดหารายได้ จัดหาแหล่งทุนและทรัพยากรอื่น จากการประชุมคณะกรรมการ
สภามหาวิทยาลัย ได้มีการนาเสนอประเด็นเหล่ านี้ไม่มากนัก จึงทาให้ส ภามหาวิทยาลัยทาหน้าที่
เพื่อให้งานของมหาวิทยาลัยผ่านไปตามการบริหารงานทั่วไปเท่านั้น สิ่งที่ควรจะเป็นสภามหาวิทยาลัย
ต้องทบทวนว่าได้ ดาเนิ น การสิ่ งเหล่ านั้ นไปอย่างไร ผลลั พ ธ์ที่เกิ ดขึ้นเป็นอย่ างไร สิ่ ง ที่เกิด ขึ้นกั บ
มหาวิทยาลัยบูรพาย่อมมาจากการดาเนินงานของสภามหาวิทยาลัยที่เป็นผู้กากับ ติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผลที่ไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ ระบบและกลไกการดาเนินงานของสภามหาวิทยาลัยต้อง
มีการปรับปรุง และทบทวน ทั้งระบบ
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2.5.10 การดาเนินงานของสภามหาวิทยาลัยเป็นการดาเนินงานตามการบริหารของ
อธิการบดี ทาให้ การบริ ห ารงานด้านความเสี่ ยงในทุกด้านที่ส ภามหาวิทยาลั ยต้องประมวล และ
วิเคราะห์ไม่ปรากฏชัดเจนในรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย
3. สภามหาวิทยาลัย : คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
สภามหาวิทยาลัยได้ออกประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ 0198/2555 เรื่อง จรรยาบรรณ
ของกรรมการสภามหาวิทยาลัย และกรรมการหรืออนุกรรมการที่ สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งพ.ศ.2555
โดยที่ เ ป็ น การสมควรก าหนดจรรยาบรรณของกรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย และกรรมการหรื อ
อนุกรรมการที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง เพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติหน้าที่ภายใต้หลักธรร
มาภิบาลให้มหาวิทยาลัยดารงความเป็นเลิศในทุกภารกิจอย่างยั่งยืน อั นจะส่งผลให้กรรมการสภา
มหาวิทยาลัย และกรรมการหรืออนุกรรมการที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง เป็นที่เลื่อมใสศรัทธา และ
เป็ น ที่ย กย่ องของบุ คคลทั่ว ไปประกอบกับมาตรา 78(4) รัฐ ธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจักรไทย และ
มาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 อาศัยอานาจตามความในมาตรา 21
(2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2550 สภามหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุม ครั้งที่
122555 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2555 จึงออกประกาศไว้
ดังต่อไปนี้
3.1 จรรยาบรรณต่อตนเอง
3.1.1 ยึดมั่นในหลักอัตตาภิบาล (Self Governance) เช่น ความเป็นอิสระ ความมี
เสรีภาพทางวิชาการ และความรับผิดชอบทางสังคม และยึดหลักธรรมาภิบาล (Good Governance)
เช่น หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ และ
หลักความคุ้มค่า ในการดาเนินงานของสภามหาวิทยาลัยด้วย
3.1.2 ปฏิบัติตนอยู่ในศีลธรรมอันดี ยึดมั่นและปฏิบัติตนให้เหมาะสมต่อตาแหน่ง
กรรมการสภามหาวิทยาลัย และตาแหน่งกรรมการหรืออนุกรรมการที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง
3.1.3 เสียสละ มุ่งมั่น ทุ่มเท ในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ
3.1.4 รักษาเกียรติภูมิของตนเอง
3.2 จรรยาบรรณต่อกรรมการสภามหาวิทยาลัย และกรรมการหรืออนุกรรมการ ด้วย
กันเอง
3.2.1 มีความเอื้อเฟื้อ มีน้าใจ และมีมนุษยสัมพันธ์
3.2.2 ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น และปฏิบัติตามมติที่ประชุม
3.2.3 ให้เกียรติ และเคารพในศักดิ์ศรีของผู้อื่น
3.3 จรรยาบรรณต่อมหาวิทยาลัย ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย นิสิต และนักเรียนของ
มหาวิทยาลัย
3.3.1 เคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และสิทธิมนุษยชน
3.3.2 ปฏิบัติตนให้เป็นที่น่าเชื่อถือ และเป็นแบบอย่างที่ดี
3.3.3 ละเว้ น การประพฤติ ต นหรื อ การกระท าใดๆ อั น อาจกระทบกระเทื อ นต่ อ
ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
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3.3.4 ปฏิบัติต่อผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย นิสิต และนักเรียนของมหาวิทยาลัย
อย่างเท่าเทียมกัน
3.3.5 กากับดูแลมหาวิทยาลัยอย่างเต็มความสามารถด้วยความบริสุทธิ์ใจ เพื่อให้
นิสิต และนักเรียนของมหาวิทยาลัย ได้รับประโยชน์สูงสุด
3.3.6 ไม่เปิดเผยข้อมูลที่ก่อให้เกิดความเสียหาย
3.3.7 ไม่อ้างชื่อมหาวิทยาลัย ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย นิสิต และนักเรียนของ
มหาวิทยาลัยเพื่อการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน หรือบุคคลอื่น โดยมิชอบ
3.3.8 ไม่มีผลประโยชน์ขัดแย้ง หรือผลประโยชน์ทับซ้อนกับมหาวิทยาลัย
3.4 จรรยาบรรณต่อประชาชน สังคม และสิ่งแวดล้อม
3.4.1 ประพฤติตนให้เหมาะสมเป็นแบบอย่างตามขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงาม
3.4.2 มี ส่ ว นร่ ว มหรื อ สนั บ สนุ น ในกิ จ กรรมที่ แ สดงถึ ง ความรั บ ผิ ด ชอบของ
มหาวิทยาลัย
3.4.3 เคารพและไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือผลงานของผู้อื่น
3.4.4 ไม่ให้ข่าวหรือข้อมูลด้วยการพูด การเขียน การพิมพ์ การโฆษณา หรือโดยวิธี
อื่น ในนามของมหาวิทยาลัย เว้นแต่ได้รับมอบหมาย
จากด าเนิ น การของสภามหาวิ ท ยาลั ย ตั้ ง แต่ ปี พ.ศ.2551-พ.ศ.2556 ที่ ป ระชุ ม สภา
มหาวิทยาลัยไม่ได้มีการหยิบยกประเด็นเกี่ยวกับจรรยาบรรณของกรรมการสภามหาวิทยาลัยมากล่าว
ในที่ประชุม สภามหาวิทยาลัยได้นาข้อกาหนดจรรยาบรรณของกรรมการสภามหาวิทยาลัยเข้ามา
กล่าวถึงในที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยชัดเจนตั้งแต่ปี พ.ศ.2557-พ.ศ.2559 เป็นช่วงที่กระบวนการเข้า
สู่การสรรหาอธิการบดี นายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัย ในทุกขั้นตอนของ
กระบวนการ ทั้ ง นี้ เ ป็ น การเพิ่ ม น้ าหนั ก ความคิ ด เห็ น ที่ มี ต่ อ การน าเสนอในที่ ป ระชุ ม แต่ ส ภา
มหาวิทยาลัยไม่ได้ดาเนินการหาข้อเท็จจริงในเชิงประจักษ์ในการอ้างกรรมการสภามหาวิทยาลั ยไม่
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ สภามหาวิทยาลัยไม่ได้ให้ความสาคัญอย่างจริงจังทั้งในระดับองค์กรสูงสุด
และในระดับบุคคล จะเห็นว่าจรรยาบรรณของนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย
เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับปัจเจกบุคคลที่ต้องรับรู้ในสิ่งที่ตนคิด พูด และทา เพื่อสังคมส่ว นร่วมในฐานะที่
ได้รับมอบหมายให้มาทาหน้าที่สภามหาวิทยาลัย การดาเนินงานของสภามหาวิทยาลัยจาเป็นต้อง
ก่อให้เกิดธรรมาภิบาลเป็นสิ่งที่สภามหาวิทยาลัยต้องยึดถือปฏิบัติอย่างจริงจัง และเกิดความตระหนัก
รู้แจ้ง
4. สภามหาวิทยาลัย : การประเมินสภามหาวิทยาลัย
การประเมินสภามหาวิทยาลัยเป็นกลยุทธ์หลักที่สาคัญต่อการช่วยให้สภามหาวิทยาลัยได้มี
การทบทวน พัฒนา และสร้างความเข้มแข็งที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อการดาเนินงานของ
สภามหาวิทยาลัย สภามหาวิทยาลัยถือเป็นองค์กรหลักในการบริหารมหาวิทยาลัยที่มีบทบาทสาคัญใน
การก าหนดนโยบาย กรอบทิ ศ ทางการด าเนิ น งานของมหาวิ ท ยาลั ย ก าหนดระบบ กลไก และ
กระบวนการที่เป็นรูปธรรมในการบริหารจัดการ เพื่อให้เกิดการกากับดูแลและขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย
รวมทั้งการควบคุมและตรวจสอบการดาเนินงานของมหาวิทยาลัยให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
และการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืน สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และ

มหาวิทยาลัยบูรพา

รายงานฉบับสมบูรณ์
สถานภาพระบบโครงสร้างองค์กรตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ.2550 ที่มีผลต่อธรรมาภิบาล

35

สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) จึงได้กาหนดตัวบ่งชี้สาหรับการ
ประเมิน ผลการปฏิ บั ติง านของสภามหาวิ ทยาลั ย คื อ ตั ว บ่ ง ชี้ ที่ 7.1 (สกอ.) ภาวะผู้ น าของสภา
มหาวิทยาลัยและผู้บริหารทุกระดับของมหาวิทยาลัย และตัวบ่งชี้ที่ 12 (สมศ.) การปฏิบัติตามบทบาท
หน้าที่ของสภาสถาบัน การประเมินจะพิจารณาจากบทบาทหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยและบทบาท
ของการปฏิบัติงานของสานักงานสภามหาวิทยาลัยที่ทาหน้าที่ดูแลและสนับสนุนงานสภามหาวิทยาลัย
ในการประเมินได้กาหนดหลักเกณฑ์พิจารณาเป็น ๑๐ ข้อ เกณฑ์การประเมินดังนี้
ข้อที่ 1 สภามหาวิทยาลัยกาหนดหรือทบทวนนโยบายการกากับดูแลมหาวิทยาลัย
ข้ อ ที่ 2 สภามหาวิ ท ยาลั ย ก าหนดหรื อ ทบทวนยุ ท ธศาสตร์ กลยุ ท ธ์ และแผนการ
ดาเนินงานของมหาวิทยาลัย
ข้อที่ 3 สภามหาวิทยาลัยปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบของมหาวิทยาลัยและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ข้อที่ 4 สภามหาวิทยาลัยกากับติดตามการดาเนินงานของมหาวิทยาลัยเป็นประจา
ข้อที่ 5 สภามหาวิทยาลัยติดตามและประเมินผลการดาเนินงานของอธิการบดีและหัวหน้า
ส่วนงาน
ข้อ ที่ 6 กรรมการสภามหาวิท ยาลั ยเข้า ร่ ว มประชุ ม และมี ส่ ว นร่ว มในการประชุ มสภา
มหาวิทยาลัย
ข้อที่ 7 กรรมการสภามหาวิทยาลัยเข้าร่วมและมีส่วนร่วมในการประชุมคณะกรรมการ
อนุกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากสภามหาวิทยาลัย
ข้อที่ 8 สภามหาวิทยาลัยดาเนินการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล มีการกากับดูแลกิจการที่ดี
เพื่อให้มหาวิทยาลัยมีความก้าวหน้า รวมทั้งมีการพิจารณาถึงความรับผิดชอบต่อสังคม
ข้อที่ 9 สานักงานสภามหาวิทยาลัยสนับสนุนการปฏิบัติงานตามอานาจและหน้าที่ของสภา
มหาวิทยาลัย
ข้อที่ 10 สานักงานสภามหาวิทยาลัยมีการรายงานและสรุปผลการดาเนินงานตามมติสภา
มหาวิทยาลัย รวมทั้งมีข้อเสนอแนะเสนอกรรมการสภามหาวิทยาลัยเป็นประจาทุกปี
จากการศึกษาการดาเนินงานของสภามหาวิทยาลัยตั้งแต่ปี พ.ศ.2551-พ.ศ.2559 พบว่า
สภามหาวิทยาลัยได้ดาเนินการประเมินตนเองครั้งเดียวเท่านั้น คือ ได้ดาเนินการประเมินการปฏิบัติ
ตามบทบาทหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย ประจาปีการศึกษา 2553 ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 3/2554 เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ.2554 โดยมีคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเข้าร่วม
ประชุม จานวน 17 คน ผลการประเมินการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยอยู่ในระดับ
ดีมาก คะแนนเฉลี่ย คือ 4.61 ซึ่งผลของการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยก็ไม่ได้ดาเนินการ
ปรับปรุง และพัฒนา รวมทั้งในการประชุมสภามหาวิทยาลัยก็ไม่ได้มีวาระการประชุมที่เกี่ยวข้องการ
ประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยในการนาเสนอพิจารณา ทั้งที่การประเมินสภามหาวิทยาลัยจะ
ก่อให้เกิดประยชน์ที่ทาให้สภามหาวิทยาลัยจาเป็นต้องนามาปรับปรุงการดาเนินงาน เป็นการวัดผล
ลัพธ์ของสภามหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องแผน เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ของสภามหาวิทยาลัย สภา
มหาวิ ทยาลั ย จะได้ ป รั บ ปรุ งทิ ศทางการดาเนิน งานของสภามหาวิท ยาลั ย ในอนาคต ตัว ชี้วั ด การ
ดาเนินงานของสภามหาวิทยาลัยที่มีความสาเร็จและมีประสิทธิภาพ เป็นการสร้างความไว้วางใจ การ
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ยอมรั บ และเป็ น การสื่ อ สารระหว่ า งกรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย และจะช่ ว ยให้ ก รรมการสภา
มหาวิทยาลัยแต่ละคนนั้นสามารถพัฒนาตนเองในการทางานให้มีประสิทธิผลมากขึ้นในฐานะการเป็น
สมาชิกคนหนึ่งของสภามหาวิทยาลั ย สภามหาวิทยาลัย บูรพาให้ ความสาคัญในการประเมินสภา
มหาวิทยาลั ยยั งไม่มากพอเท่าที่ควร หากพิจารณาระบบการประเมินสภามหาวิทยาลั ยไม่มีความ
เข้มแข็ง ทั้งการประเมินสภามหาวิทยาลัยจากภายในและภายนอก และระบบความโปร่งใสที่ต้อง
เปิ ดเผยข้อมูล การบริ ห ารงานสภามหาวิทยาลั ย ต่อสาธารณะทั้งคนในมหาวิทยาลั ยและภายนอก
มหาวิทยาลัยด้วย
5. สภามหาวิทยาลัย : สานักงานสภามหาวิทยาลัย
สานักงานสภามหาวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2550 ส่วนงาน
ที่มาสนับสนุนการดาเนินงานสภามหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ.2550 ได้
กาหนดไว้ในมาตรา 9 ให้มีสานักงานสภามหาวิทยาลัยเป็นหน่วยงานบริหารและธุรการ รวมตลอดทั้ง
รับผิดชอบงานเลขานุการของสภามหาวิทยาลัยและดาเนินการเกี่ยวกับภารกิจซึ่งอยู่ในอานาจหน้าที่
ของสภามหาวิทยาลัยตามที่สภามหาวิทยาลัยกาหนด โดยมีหัวหน้าสานักงานสภามหาวิทยาลัยเป็น
ผู้บังคับบัญชา ขึ้นตรงต่อนายกสภามหาวิทยาลัย การดาเนินการตามอานาจหน้าที่ของสานักงานสภา
มหาวิทยาลัย นายกสภามหาวิทยาลัยอาจมอบหมายให้เลขานุการสภามหาวิทยาลัยเป็นผู้กากับดูแลได้
(ข้อมูล จาก ประกาศมหาวิทยาลั ย บูรพา ที่ 0150/2554 เรื่อง การกาหนดอานาจและหน้าที่ของ
สานักงานสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2554)
5.1 ทาหน้าที่และรับผิดชอบบริหารและธุรการของสานักงานสภามหาวิทยาลัย
5.2 ทาหน้าที่ฝ่ายเลขานุการและรับผิดชอบในการจัดทาระเบียบวาระการประชุมสภา
มหาวิทยาลัย
5.3 ทาหน้าที่ฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการที่สภามหาวิทยาลัย
แต่งตั้ง รวมทั้งให้การสนับสนุนแก่คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลที่สภามหาวิทยาลัย
มอบอานาจให้กระทาการใดๆ อันอยู่ในอานาจและหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย
5.4 ทาหน้าที่ฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง เพื่อติดตาม
ตรวจสอบ และประเมิ น ผลการด าเนิ น งาน (Performance and Management Audit) ของ
มหาวิทยาลั ย ส่ว นงาน และบุ คคล ตามที่สภามหาวิทยาลั ยมอบหมาย แล้ วทารายงานเสนอสภา
มหาวิทยาลัย
5.5 สนับสนุนการปฏิบัติงานตามอานาจและหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยที่บัญญัติไว้ใน
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2550
5.6 ประสานงานในการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ เพื่อประกอบการพิจารณาของสภา
มหาวิทยาลัย
5.7 ประสานงานในการติดตามผลการปฏิบัติตามมติสภามหาวิทยาลัยที่มอบหมายให้
มหาวิ ท ยาลั ย หรื อ ส่ ว นงานของมหาวิ ท ยาลั ย น าไปปฏิ บั ติ และรายงานความก้ า วหน้ า ของการ
ดาเนินงานดังกล่าวต่อสภามหาวิทยาลัยตามรอบระยะเวลาที่เหมาะสม
5.8 ประสานงานในการรวบรวมปัญหาและอุปสรรคในการบริหารงานของมหาวิทยาลัย
เพื่อเสนอต่อนายกสภามหาวิทยาลัย
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5.9 ประสานงานในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของสภามหาวิทยาลัยให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน
ในมหาวิทยาลัย และส่วนงานของมหาวิทยาลัย ตลอดจนส่วนราชการ หน่วยงานอื่นๆ และประชาชน
ทั่วไป
5.10 ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย
สานักงานสภามหาวิทยาลัยควรจะต้องเป็นฝ่ายธุรการ สนับสนุนการดาเนินงานของสภา
มหาวิทยาลัย ในทุกด้าน ดังนั้นผู้ที่จะมาบริหารงานในระดับรองอธิการบดีต้องรับผิดชอบงานสภา
มหาวิทยาลัยอย่างเดียวเท่านั้น และสามารถทางานเชื่อมโยงกับนายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยได้เป็นอย่างดี ที่ผ่านมารองอธิการบดีที่มาทาหน้าที่เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ยัง
มีหน้าที่รับผิดชอบทางการบริหารงานของมหาวิทยาลัยในด้านอื่นๆด้วย รวมทั้งยังเป็นส่วนหนึ่งของ
ทีมการบริหารของอธิการบดี ทาให้การทาหน้าที่ที่จะสนับสนุนการดาเนินงานของสภามหาวิทยาลัยมี
ทั้งเชิงนโยบายและการปฏิบัติบางครั้ งย่อมมีความขัดแย้งกัน การดาเนินงานของสภามหาวิทยาลัยมี
ความสาคัญอย่างมากต้องมีการทบทวนในประเด็นของสานักงานสภามหาวิทยาลัยต้องมีการบริหาร
การจัดการองค์กรใหม่ที่จะรองรับการทางานเชิงนโยบาย กากับ ติดตาม และตรวจสอบ และต้องอยู่
ภายใต้การบริหารงานของนายกสภามหาวิทยาลั ยเป็นหลัก และต้องกาหนดให้มีรองอธิการบดีฝ่าย
กิจการสภามหาวิทยาลัยโดยเฉพาะ
6. สภามหาวิทยาลัย : อธิการบดี
ในการบริหารมหาวิทยาลัยที่มีโครงสร้าง เจตนารมณ์ วัตถุประสงค์ และเป้าหมายของ
มหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ.2550 ได้กาหนดไว้ที่ทุกภาคส่วนต้องถือ
ปฏิบัติร่วมกัน สาหรับสภามหาวิทยาลัยเป็นผู้ที่ต้องแปลงเจตนารมณ์ วัตถุประสงค์ และเป้าหมาย
ต่ า งๆเป็ น นโยบายของมหาวิ ท ยาลั ย ส่ ว นอธิ ก ารบดี เ ป็ น ระดั บ ที่ ต้ อ งแปลงนโยบายมาเป็ น แผน
ยุทธศาสตร์ และกาหนดทิศทางร่วมกับสภามหาวิทยาลัย ในระดับผู้ปฏิบัติจะนาแผนยุทธศาสตร์ต่างๆ
ที่ได้รับมาจัดทาแผนงานหรือโครงการ จะเห็นความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องในเชิงการบริหารระหว่างสภา
มหาวิทยาลัยกับอธิการบดีที่ต้องทางานร่วมกัน แต่เนื่องจากปัญหาที่เกิดขึ้น คือการได้มาซึ่งนายกสภา
มหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ และการได้มาซึ่งอธิการบดี ที่ไม่สามารถ
แยกออกจากกันได้เป็นเพราะพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ.2550 ได้กาหนดให้การสรรหา
นายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ให้ อธิการบดี ประธานกรรมการ
ส่ ง เสริ ม กิ จ การมหาวิ ท ยาลั ย ประธานสภาพนั ก งาน นายกสมาคมศิ ษ ย์ เ ก่ า มหาวิ ท ยาลั ย บู ร พา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยที่เป็นคณาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งมิใช่คณาจารย์ และหัวหน้าส่วน
งานตามมาตรา 9 คือ ส่วนงานวิชาการ และส่วนงานอื่น เป็นผู้ดาเนินการสรรหาตามข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัย สาหรับการสรรหาอธิการบดี สภามหาวิทยาลัยได้ออกระเบียบ ข้อบังคับ ให้กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน 3 คน เป็นกรรมการสรรหาอธิการบดี จะเห็นว่าหากการเลือก
เป็นไปในลักษณะผลัดกันเลือกก็จะไม่มีความขัดแย้งเกิดขึ้นในสภามหาวิทยาลัย กระบวนการสรรหาที่
ผ่ า นมายั ง ไม่ มี กระบวนการการมี ส่ ว นร่ ว มที่ ห ลากหลาย และขั้ นตอนการสรรหาที่ โ ปร่ งใส และ
ตรวจสอบได้ ระบบการสรรหาที่ยอมรับ และไว้วางใจในการปฏิบติหน้าที่จากการเอื้อผลประโยชน์ต่าง
ตอบแทน การที่มีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการสรรหาย่อมก่อให้เกิดผลประโยชน์
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ทับซ้อนอย่างแท้จ ริง รวมทั้งการดาเนินการสรรหาที่ยังไม่มีระบบความรับผิดชอบแห่งการกระทา
หากกการดาเนินการสรรหาไม่ถูกต้องตามกฏหมายกาหนด
7. สภามหาวิทยาลัย : การออกระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่งสภามหาวิทยาลัย และประกาศ
มหาวิทยาลัยบูรพา
จากการดาเนินการของสภามหาวิทยาลัยบูรพา ในชุดของ นายมีชัย ฤชุพันธุ์ ศ.ดร.เกษม
สุวรรณกุล และศ.ดร.พจน์ สะเพียรชัย พบว่ามีการออกระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่งสภามหาวิทยาลัย
และประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา รวมทั้งสิ้น 661 ฉบับ เกี่ยวกับการบริหารวิชาการ บริหารงานบุคคล
และบริ ห ารการเงิ น ทั้งนี้ ได้ มีก ารยกเลิ ก และปรั บปรุง ให้ มี ความสอดคล้ องกับ สถานการณ์ การ
เปลี่ยนแปลง แต่ยังไม่มีการทบทวน และศึกษาว่าเป็นไปตามหลักการ แนวคิดของมหาวิทยาลัยใน
ก ากั บ หรื อ ไม่ อ ย่ า งไร รวมทั้ ง ยั ง ไม่ มี ก ารประเมิ น ผลของการออกระเบี ย บ ข้ อ บั ง คั บ ค าสั่ ง สภา
มหาวิทยาลัย และประกาศมหาวิทยาลั ยบูรพา ว่าส่ งผลดีห รือเสียอย่างไรกับมหาวิทยาลั ยในเชิง
รูปธรรม
ตำรำงที่ 1 จำนวนกำรออกระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งสภำมหำวิทยำลัย และประกำศมหำวิทยำลัย
บูรพำ ในแต่ละปี
ปี พ.ศ.

ระเบียบ ข้อบังคับ

คำสั่งสภำมหำวิทยำลัย

2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557
2558
2559
รวม

40
87
55
48
33
56
45
44
16
424

20
27
30
18
21
19
7
142

ประกำศมหำวิทยำลัย
บูรพำ
4
4
2
5
3
10
25
24
18
95

แนวทำงในกำรปรั บ ปรุ ง และแก้ ไ ขพระรำชบั ญ ญัติ มหำวิท ยำลั ยบู ร พำ พ.ศ.2550 ข้อ บัง คั บ
ระเบียบ ประกำศ และส่วนอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
1. ปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขพระราชบั ญ ญั ติ ม หาวิ ท ยาลั ย บู ร พา พ.ศ.2550 ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ สภา
มหาวิทยาลัย ในประเด็นดังต่อไปนี้
1.1 องค์ ป ระกอบสภามหาวิ ท ยาลั ย และการได้ ม าซึ่ ง นายกสภามหาวิ ท ยาลั ย และ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ควรมีการปรับปรุงแก้ไขในประเด็นองค์ประกอบสภามหาวิทยาลัยจะต้อง
ให้มีบุคคลภายนอกมากกว่าบุคคลภายในของมหาวิทยาลัย ดังนั้นควรยกเลิกกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยบูรพา
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มหาวิทยาลัย ตามมาตรา 19 (5) กรรมการสภามหาวิทยาลัยจานวนสามคน ซึ่งเลือกตั้งจากคณาจารย
หนึ่งคน พนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งมิใชคณาจารยหนึ่งคน และหัวหนาสวนงานตามมาตรา ๙ (๓) หรือ
(๔) หนึ่งคน ทั้งนี้เนื่องจากมีกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่มาจากประธานสภาพนักงานที่เป็นตัวแทนใน
ระดั บ คณาจารย์ แ ละพนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย แล้ ว ควรลดจ านวนกรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย
ผู้ทรงคุณวุฒิ และเพิ่มสัดส่วนจานวนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพิ่มขึ้น
ทั้งนี้เป็นการรักษาความสมดุลและตรวจสอบการดาเนินงานตามนโยบายด้านการศึกษาของประเทศ
ส าหรั บ การได้ ม าซึ่ ง นายกสภามหาวิ ท ยาลั ย และกรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย ตาม
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ.2550 กาหนดให้ กรรมการสรรหาประกกอบด้วย อธิการบดี
ประธานกรรมการส่ ง เสริ ม กิ จ การมหาวิ ท ยาลั ย ประธานสภาพนั ก งาน นายกสมาคมศิ ษ ย์ เ ก่ า
มหาวิ ท ยาลั ย บู ร พา กรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย ที่ เป็ น คณาจารย์ พนัก งานมหาวิ ท ยาลั ย ซึ่ ง มิ ใ ช่
คณาจารย์ และหัวหน้าส่วนงานตามมาตรา 9 คือ ส่วนงานวิชาการ และส่วนงานอื่น เป็นผู้ดาเนินการ
สรรหาตามข้ อ บั ง คั บ ของมหาวิ ท ยาลั ย ควรจะต้ อ งมี ก ารปรั บ ปรุ ง กรรมการสรรหานายกสภา
มหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ควรจะเป็นผู้
ที่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียที่จะก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนระหว่างสภามหาวิทยาลัยและอธิการบดี ควร
เป็นบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยที่เป็นกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย ที่ไม่เกี่ยวข้องกับสภามหาวิทยาลัยในชุดปัจจุบัน สาหรับบุคคลภายในมหาวิทยาลัยเป็น
ผู้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนามหาวิทยาลัยในอนาคต
1.2 นายกสภามหาวิ ท ยาลั ย และกรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ยผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ตาม
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ.2550 กาหนดวาระการดารงตาแหนงคราวละสามปี ควรมี
การปรับปรุงวาระการดารงตาแหน่งอย่างน้อย 4-6 ปี เพื่อความต่อเนื่องในการทางานและไม่เกิด
ประเด็ น การผลั ด การเลื อ กระหว่ า งนายกสภามหาวิ ท ยาลั ย และกรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย กั บ
อธิการบดี
2. ปรั บ ปรุ ง และแก้ ไ ขข้ อ บั ง คั บ ระเบี ย บ ประกาศ และส่ ว นอื่ น ๆที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ที่ ต้ อ ง
สอดคล้องกับหลักการของมหาวิทยาลัยในกากับที่มีระบบอิสระ มีคุณธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้
ภายใต้ ก ารด าเนิ น งานที่ มี ห ลั ก ธรรมาภิ บ าลทั้ ง หลั ก นิ ติ ธ รรม หลั ก คุ ณ ธรรม หลั ก ความโปร่ ง ใส
หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า ดังนั้นสภามหาวิทยาลัยต้องกาหนด
ระบบการบริหารงานที่จะนาพาให้มหาวิทยาลัยตามแนวหลักการมหาวิทยาลัยในกากับ และออก
กฎระเบี ย บที่ ม ารองรั บ ระบบการบริ ห าร จะท าให้ ก ารพั ฒ นามหาวิ ท ยาลั ย มี ค วามเข้ ม แข็ ง และ
ประสิทธิผล
3. สภามหาวิทยาลัยควรจะต้องแต่งตั้งคณะกรรมการประจาสภามหาวิทยาลัย เพื่อทาหน้า
ที่ในการกากับดูแลตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย พิจารณากลั่นกรอง และสนับสนุนการทางาน
สภามหาวิทยาลัย จะเป็นการดาเนินการในเชิงนโยบายหลัก ที่ไม่มีการดาเนินการทับซ้อนกับการ
บริหารของอธิการบดี ดังนั้นคณะกรรมการมีดังนี้ คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน คณะกรรมการ
บริ ห ารงานบุ ค คล คณะกรรมการต าแหน่ ง ทางวิ ช าการ คณะกรรมการติ ด ตาม ตรวจสอบและ
ประเมิน ผล คณะกรรมการส่ ง เสริ ม กิจ การมหาวิ ทยาลั ย คณะกรรมการบริห ารความเสี่ ยง และ
คณะกรรมการอุทธณ์และร้องทุกข์
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4. การจัดให้มีสานักงานสภามหาวิทยาลัยที่มีการบริหารที่ดี โดยให้มีรองอธิการบดีฝ่าย
กิจการสภามหาวิทยาลัย ทาหน้าที่เลขานุการสภามหาวิทยาลัย โดยไม่ทาหน้าที่อื่นในการบริหาร
มหาวิทยาลั ย จะทาให้บ ทบาทหน้ าที่ของสภามหาวิทยาลั ยที่เป็นผู้ กากับดูแลได้ดาเนินงานในทุก
กระบวนการได้อย่างมี ประสิทธิภาพ และเป็นที่ยอมรับไม่มีความขัดแย้งในเรื่องประโยชน์ทับซ้อน
เกิดขึ้น ดังนั้นการบริหารสานักงานสภามหาวิทยาลัยที่จะรองรับภารกิจของสภามหาวิทยาลัยจะต้องมี
การบริห ารที่ดี กลไกในการทางาน บุคคลากรที่มีความรู้ และความสามารถในการสนับสนุนการ
ดาเนินงานของสภามหาวิทยาลัย
5. การประเมิน ผลการดาเนินของสภามหาวิทยาลัยที่ต้องมีการประเมินทั้งภายในและ
ภายนอก ที่มีความโปร่งใส เปิดเผยให้สาธารณะรับรู้ได้ ต้องกาหนดการประเมินผลสภามหาวิทยาลัย
ทุกปี เพื่อที่จะนาผลการประเมินมาปรับปรุง แก้ไข และพัฒนามหาวิทยาลัยต่อไป
6. การปฐมนิเทศกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่ให้มีความเข้าใจบริบทของมหาวิทยาลัย การ
ประชุมวางกรอบการดาเนินงาของสภามหาวิทยาลัย ต้องมีการดาเนินการประจาปี และการฝึกอบรม
สัมมนากรรมการสภามหาวิทยาลัย ในการเพิ่มพูนสมรรถนะการดาเนินงานของสภามหาวิทยาลัย มี
การทบทวนจรรยาบรรณของกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่ผ่านมามีประเด็นใดที่ต้องปรับปรุง และ
แก้ไข เพื่อให้เกิดการพัฒนาสภามหาวิทยาลัยเป็นที่ยอมรับ และไว้วางใจ
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บทที่ 5
สรุปผลกำรศึกษำและข้อเสนอแนะ
การศึกษาวิจัยเรื่องสถานภาพระบบโครงสร้างองค์กรตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
บูรพา พ.ศ.2550 ที่มีผลต่อธรรมาภิบาล เป็นงานวิจัยสถาบันที่เกิดจากกรณีคาสั่งกระทรวงศึกษาธิการ
ที่ สกอ.1441/2559 เรื่อง ให้ผู้ดารงตาแหน่งพ้นจากตาแหน่งหน้าที่และแต่งตั้งบุคคลให้ปฏิบัติหน้าที่
ในมหาวิทยาลัยบูรพา อาศัยอานาจตามความในข้อ 9 ของคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ที่ 39/2559 เรื่อง การจัดระเบียบและแก้ไขปัญหาธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา สั่ง ณ วันที่ 12
กรกฎาคม พุทธศักราช 2559 โดยมีคาสั่งให้นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย
บูรพาพ้นจากตาแหน่งหน้าที่ รวมทั้งผู้ดารงตาแหน่งอธิการบดีหรือผู้รักษาการแทนอธิการบดี และรอง
อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา พ้นจากตาแหน่งหน้าที่ มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ.2559 จึง
ทาให้มีการศึกษาวิจัย และทบทวนวิเคราะห์ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาสถานภาพ ระบบโครงสร้าง
องค์กรและการดาเนินงานของสภามหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ.2550
และเสนอแนวทางในการปรับปรุงและแก้ไขพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ.2550 ข้อบังคับ
ระเบียบ ประกาศ และส่วนอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ในการศึกษาวิจัยเป็นงานวิจัยเชิงเอกสารจากรายงานการ
ประชุ มสภามหาวิทยาลั ย ตั้ งแต่ ปี พ.ศ.2551-พ.ศ.2559 และวิ เคราะห์ สั งเคราะห์ กับงานเอกสาร
วิชาการที่เกี่ยวข้องกับสภามหาวิทยาลัย พบว่า
มหาวิทยาลัยบูรพาต้องมีการปรับปรุงพระราชบัญญัติมหาวิ ทยาลัยบูรพา พ.ศ.2550 ใน
ประเด็น ที่เกี่ย วข้องกับ สภามหาวิทยาลั ย โดยเฉพาะองค์ประกอบและจานวนของกรรมการสภา
มหาวิ ท ยาลั ย ที่ ม าของนายกสภามหาวิ ท ยาลั ย และกรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ ไม่ ใ ห้ เ กิ ด
ผลประโยชน์ทับซ้อนระหว่างสภามหาวิทยาลัยกับอธิการบดีในกรณีที่ผลัดกันเลือก โดยไม่ ได้คานึงถึง
ประโยชน์ส่วนร่วมที่จะเกิดขึ้นกับมหาวิทยาลัย
การบริหารการจัดการของสภามหาวิทยาลัยต้องมีการปรับปรุงการดาเนินงานในฐานะผู้
ก ากั บ ก าหนดเป้ า หมาย และดู แ ลกิ จ การของมหาวิ ท ยาลั ย ที่ จ ะท าให้ เ กิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิทธิผล คานึงถึงบทบาทหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย ตามความรู้ ความสามารถและประสบการณ์
ของกรรมการสภามหาวิทยาลัย
สภามหาวิทยาลัยต้องดาเนินการสร้างความเชื่อมั่น ความไว้วางใจ และความโปร่งใสที่มีต่อ
ผู้ ที่ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ทั้ ง ทางตรงและทางอ้ อ มกั บ มหาวิ ท ยาลั ย จั ด ท าระบบการตรวจสอบการ
ดาเนินงานของสภามหาวิทยาลัยจากหน่วยงานภายนอก
จริยธรรมของกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่ได้มีกาหนดไว้ควรมีความเคร่งครัดในการปฏิบัติ
ที่จะนามาเป็นต้นแบบให้บุคลากรในมหาวิทยาลัยเป็นตัวอย่างที่ดี
การดาเนินงานของสานักงานสภามหาวิทยาลัยและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยต้องเป็น
หน่วยงานสนับสนุนในการขับเคลื่อนงานของสภามหาวิทยาลัย และควรเป็นอิสระต่อระบบการบริหาร
ของอธิการบดี รวมทั้งต้องดาเนินการปรับปรุงระบบการบริหารงานสานักสภามหาวิทยาลัย
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สภามหาวิทยาลัยที่ผ่านมามีประเด็นข้อกฏหมายที่เกี่ยวข้องที่มีผลต่อการดาเนินงานอย่าง
มาก ควรมี ค ณะกรรมการด้า นกฏหมายที่มี ความเชี่ย วชาญ และยุ ติธ รรมที่ใ นการสนับ สนุ นการ
ดาเนินงานของสภามหาวิทยาลัย
สภามหาวิทยาลัยมีความจาเป็นต้องสร้างความสัมพันธ์ภายในกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ที่จะเป็นแรงในการขับเคลื่อนการทางาน ในรูปแบบการปฐมนิเทศการดาเนินงาน การทบทวนและ
ติดตามการดาเนินงานของสภามหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง
สภามหาวิ ท ยาลั ย จ าเป็ น ต้ อ งมี ค ณะกรรมการชุ ด ต่ า งๆในการก ากั บ ดู แ ลกิ จ การ
มหาวิทยาลัยในการกลั่นกรองและข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ทั้งนี้จะเป็นการบริหารความเสี่ยงที่คาดว่า
จะเกิดขึ้นจากมติสภามหาวิทยาลัย
สภามหาวิทยาลัยต้องกาหนดนโยบาย ทิศทางของมหาวิทยาลัยให้ชัดเจนและสื่อสารให้กับ
บุคลากรได้รับทราบอย่างทั่วถึง แสดงบทบาทในฐานะผู้ กากับดูแลในการนาพามหาวิทยาลัยผ่านพ้น
วิกฤตในด้านธรรมาภิบาล ด้านวิชาการ และเป็นที่ยอมรับในทุกมิติ
ข้อเสนอแนะ
1. ในการศึกษาควรนาผลการศึกษาที่ได้ในเบื้องต้นจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นกับผู้ที่มีส่วน
ได้ส่วนเสีย ที่จะนามาวิเคราะห์เชื่อมโยงกับข้อมูลในด้านต่างๆ
2. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบการดาเนินงานของสภามหาวิทยาลัยในชุดก่อนและหลังที่มี
คาสั่งให้นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยบูรพาพ้นจากตาแหน่งหน้าที่ รวมทั้งผู้
ดารงตาแหน่งอธิการบดีหรือผู้รักษาการแทนอธิการบดี และรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา พ้นจาก
ตาแหน่งหน้าที่
3. ควรมีการศึกษาจัดระบบสารสนเทศในการดาเนินงานของสภามหาวิทยาลัยที่จะทาให้
เกิดการมีส่วนร่วมและการเข้าถึงข้อมูลต่างๆของสภามหาวิทยาลัยมีความคล่องตัวอย่างมาก
4. ควรมีการศึกษาผลกระทบที่เกิดจากการบังคับใช้ พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา
พ.ศ.2550 ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศต่างๆของมหาวิทยาลัย เพื่อที่จะนามาปรับปรุง และแก้ไข
ต่อไป
5. ควรจะต้องมีการศึกษา การทบทวนวางระบบการบริหารมหาวิทยาลัยที่สอดคล้องกับ
หลักการของมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ และดาเนินการปรับปรุง พัฒนาระเบียบ ข้อบังคับ และ
ประกาศต่างๆของมหาวิทยาลัย
ผลผลิตจำกรำยงำนวิจัย
รายงานวิจั ย ในครั้ งนี้ ได้นาเสนอผลการศึ กษาให้ กับคณะกรรมการประกันคุณภาพเชิ ง
คุณภาพ โดยมีศาสตราจารย์ ดร.สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ เป็นประธานในคณะกรรมการชุดดังกล่าว
รวมทั้งนาเสนอผลการศึกษาในการประชุมสัญจรของราชบัณฑิต ณ มหาวิทยาลัยบูรพา
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