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บทคัดยอ
  บทความฉบับน้ีนําเสนอผลการสังเคราะหตอยอดมาจากงานวิจัย เร่ือง รูปแบบท่ีเหมาะสมใน            

การกํากับดูแลมหาวิทยาลัยของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสังเคราะหผลการวิจัย          

เนนสวนขยายของคุณลักษณะและองคประกอบของรูปแบบการกํากับดูแลมหาวิทยาลัยราชภัฏที่เหมาะสม         

โดยสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ ซึ่งมี 6 องคประกอบ ไดแก 1) บทบาทและหนาที่ของสภามหาวิทยาลัย                  

2) องคประกอบและวิธกีารไดมาซึง่นายกสภามหาวิทยาลยัและกรรมการสภามหาวิทยาลัย 3) ปจจยัเก้ือหนุน

การกํากับดูแลมหาวิทยาลัย 4) การดําเนินงานกิจการสภามหาวิทยาลัย 5) การเสริมสรางความเขมแข็งและ

พัฒนาสมรรถนะกรรมการสภามหาวิทยาลัย และ 6) การประเมินสภามหาวิทยาลัยซึ่งผูเขียนสังเคราะห         

โดยการใชสวนผสมของแนวคิดการปรับแตงความสมดุลย (Alignment Model) ผนวกกับ CIPP Model 
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ผลการสังเคราะหพบวา  1) การนําโครงสรางขององคประกอบของรูปแบบนี้สูภาคปฏิบัติจําเปนตองอาศัย

กลไกขับเคล่ือนในการดําเนินการ ที่แฝงดวยกลยุทธที่ผูเขียนออกแบบมาจากการใชสวนผสมของแนวคิด      

การมีสวนรวมท่ีพึ่งพิงฐานอํานาจทางกฎหมาย  บารมีทางวิชาการและความตระหนักในบทบาทหนาท่ีของ

กรรมการสภามหาวทิยาลยัราชภัฏจนกลายเปนคณุลกัษณะเดนของรปูแบบนี ้ดงันัน้ สภามหาวทิยาลยัราชภฏั

จึงจําเปนตองประยุกตใชแนวคิดการปรับแตงความสมดุลในภาพรวมเปนกลยุทธสําคัญภายใตนโยบายของ

รัฐและทิศทางของการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏ 2) สวนขยายขององคประกอบเพ่ือใหสภามหาวิทยาลัย

ราชภัฏกํากับดูแลมหาวิทยาลัยที่เหมาะสม จําเปนตองทําเปนระบบและใชกลไกท่ีพัฒนาขึ้นจากผลการวิจัย

อนัจะสงผลใหการกํากบัดูแลมหาวิทยาลัย มกีระบวนการทํางานท่ีมปีระสิทธภิาพและมีประสิทธผิล มขีัน้ตอน

การใชทรัพยากร (เวลา คน เครื่องมือ และสถานที่) อยางประหยัด คุมคา มีความคลองตัว เกิดความสัมพันธ

ที่ดีในการทํางานรวมกับฝายบริหารไดอยางเขมแข็งโดยไมมีการแทรกแซง เพ่ือใหเกิดการบริหารจัดการท่ีดี

ตามระบบคุณธรรม จริยธรรม โปรงใส มีธรรมาภิบาล และตรวจสอบได และ 3) เทคนิควิทยาการที่ประยุกต

แนวคิดการปรับแตงความสมดุลผนวกกับ CIPP Model ในบริบทของความเปนมหาวิทยาลัยราชภัฏของ       

สภามหาวิทยาลัยมคีวามเหมาะสมและมีความเปนไปไดมากถึงมากท่ีสดุในการเปนกลไกเชิงนามธรรมท่ีจะทาํ        

การขับเคลือ่นมหาวิทยาลยัราชภฏัทกุดานและทุกองคประกอบตามคุณลักษณะเดนของรปูแบบนี ้โดยสามารถ

ประเมินประสิทธิภาพภายนอกและประสิทธิภาพภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏตามแนวคิดของ               

ธนาคารพัฒนาแหงเอเชีย

คําสําคัญ  
  การกํากับดูแล    การบริหาร   สภามหาวิทยาลัยราชภัฏ  

Abstract
  This article aimed to present the synthesized results as an extended outcome of the research 

on “the Appropriate Model for Monitoring Universities of Rajabhat University Councils”, with an 

objective to synthesize that research result by focusing on the model’s characteristics and 6       

components. They consisted of 1) roles and responsibilities of the university council, 2) elements 

and selection methods of the council president and members, 3) supporting factors for university 

monitoring, 4) the council performances, 5) empowerment and development of the council members’ 

competencies, and 6) the council assessment. The synthesis was conducted by the use of mixed 

concepts between the alignment model and CIPP Model. The synthesis results were as follows. 1) 

The implementation of this model component structure needed to apply the strategic driving 

mechanism, of which the model characteristics had been designed by the author from the mixed 

concepts of participatory, legitimate-power based, academic charismatic, and self-awareness       
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approaches. So, the council had to apply the alignment concept collectively to keep the policy         

implementation in balance between the government policy and the Rajabhat University’s directions. 

2) An extension of the  model gomponent implementation by the council appropriately needed a 

systematic approach and the mechanism, as developed by the author, for university monitoring 

with efficient and effective process of performances, procedural usage of resources (time, human, 

instruments and places) with cost-effectiveness, flexibility, good inter-relationships with the                

administrative sector without any intervention. This executively monitoring would result in a good     

governance, ethics, transparency and accountability. 3) The application technique of using the 

mixed concepts of alignment and CIPP model within the Rajabhat University monitoring context by 

the university council was found most appropriate and feasible as its intangible driving mechanism 

in all aspects and components in line with the model characteristics. The Rajabhat University   

council  performances could be evaluated by the use of Asian Development Bank’s concepts of 

external and internal efficiency.
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บทนํา
  บทความเรื่องนี้เปนสวนสังเคราะหเชิงวิชาการที่ขยายตอยอดมาจากบทความวิจัย เรื่อง รูปแบบ         

ที่เหมาะสมในการกํากับดูแลมหาวิทยาลัยของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ ที่ไดลงตีพิมพในวารสารการวิจัย  

กาสะลองคํา ปที่ 10 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2559 หนา 127-146 มาแลว โดยผูเขียนมีวัตถุประสงคหลัก

เพ่ือสังเคราะหผลการวิจัยเนนสวนขยายของคุณลักษณะและองคประกอบของรูปแบบการกํากับดูแล

มหาวทิยาลยัราชภฏัโดยสภามหาวทิยาลยัราชภฏั เนนสวนทีท่าํหนาทีข่บัเคลือ่นในการกาํกบัดแูลมหาวทิยาลยั

ราชภัฏอยางมีกระบวนการทํางานที่มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล มีขั้นตอนการใชทรัพยากร (เวลา คน 

เคร่ืองมือ และสถานท่ี) อยางประหยัด คุมคา มีความคลองตัว เกิดความสัมพันธที่ดีในการทํางานรวมกับ     

ฝายบริหารไดอยางเขมแข็งโดยไมมีการแทรกแซง เพื่อใหเกิดการบริหารจัดการท่ีดีตามระบบคุณธรรม 

จริยธรรม โปรงใส   มีธรรมาภิบาล และตรวจสอบได เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้เพื่อมุงหวังให              

สภามหาวทิยาลยัราชภฏันาํไปประยกุตใชเพือ่ดําเนนิงานทีม่ธีรรมาภบิาลอยางมสีวนรวมของผูมสีวนไดสวนเสยี 

เพื่อประโยชนตอการจัดการศึกษาขั้นอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏที่มีปณิธานหลักในการเปน

มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาทองถิ่น 
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  จากงานวิจัย เรื่อง รูปแบบท่ีเหมาะสมในการกํากับดูแลมหาวิทยาลัยของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ 

ไดมีการพัฒนารูปแบบการกํากับมหาวิทยาลัยโดยสภามหาวิทยาลัยราชภัฏข้ึนมาและผานการทดสอบ          

โดยผูทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณในการเปนทั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย และ        

นายกสภามหาวิทยาลัยหลายแหงมาแลว แตผลการวิจัยพบวา มีขอเสนอแนะจากการสัมภาษณเชิงลึก               

ผูเชี่ยวชาญที่เปนผูทรงคุณวุฒิในสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหลายทาน และกลาวตรงกันวาการนํารูปแบบ        

ไปสูภาคปฏิบัติเพ่ือกํากับดูแลมหาวิทยาลัยราชภัฏใหดําเนินการไปอยางราบรื่น อาจจะพบปญหาเพราะ      

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏตองกํากับติดตามผลงานของมหาวิทยาลัยผานวัฒนธรรมองคกรท่ีเหนียวแนน          

ติดยึดกับประเพณีนิยม ความรักในผลประโยชนของกลุ มที่กรรมการบางทานไดรับเลือกเขามาใน                          

เชงิตางตอบแทน และการทีก่รรมการผูทรงคณุวฒุบิางสวน มขีอจาํกดัดานอายมุาก สขุภาพ และโอกาสจาํกดั   

ในการใชเทคโนโลยีขาวสารขอมลูทีท่นัสมัยเพ่ือคนควาเรียนรูแสวงหาความรูและขอมลูทีท่นัสมัยภายใตบริบท

ที่เปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะการนํามหาวิทยาลัยราชภัฏเขาสูทิศทางตามนโยบายประเทศไทย 4.0 (Thailand 

4.0) ที่มุ งปรับเปลี่ยนโครงสรางเศรษฐกิจไทยไปสู “เศรษฐกิจที่ขับเคล่ือนดวยนวัตกรรม” ที่ตองอาศัย                   

การบูรณาการเทคโนโลยี ความคิดสรางสรรค และนวัตกรรมในการผลิตสินคาที่อาศัยภาคบริการในมิติ             

ทัง้  ดานสาธารณสขุ สขุภาพ เทคโนโลยทีางการแพทย เทคโนโลยหีุนยนต และเครือ่งมอือจัฉรยิะ กลุมดจิติอล

ทีป่ระยุกตใชในดานการเงนิ เทคโนโลยทีางการศกึษา การตลาดอเิล็กทรอนิกส และการพาณชิยอเิล็กทรอนิกส 

(E – Marketing and E – Commerce) การเชื่อมตอ On-line ที่ไมใชคน ครอบคลุมทั้งการปฏิรูปการผลิต       

ดานตางๆ โดยเฉพาะการปฏิรูปทางการศึกษา จึงนาจะเปนมิติที่ทาทายตอสมรรถนะของกรรมการ                   

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏและสภามหาวิทยาลัยราชภัฏในภาพรวมวาจะรองรับสถานการณการเปลี่ยนแปลง

นั้นไดเพียงใด ดังนั้น หากมีการพัฒนารูปแบบการกํากับดูแลมหาวิทยาลัยโดยสภามหาวิทยาลัยราชภัฏแลว

จึงเปนที่นาสนใจตอคําถามตอไปนี้วา 

  1.  กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ จะเปนกลไกในการขับเคลื่อนสภามหาวิทยาลัยราชภัฏใน

บทบาทสาํคญัในการปฏริปูการศกึษาและนาํมหาวทิยาลยัราชภฏัไปสูการจดัการศกึษาทีม่เีปาหมายสอดคลอง

กับนโยบาย Thailand 4.0 และการปฏิรูปการศึกษาในบริบทของมหาวิทยาลัยราชภัฏไดอยางไร 

  2. ควรจะประยุกตเทคนิควิทยาการใดจึงจะสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ และ           

นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏที่มีคุณภาพ มีมุมมองอยางเปนองครวม และสามารถขับเคลื่อน      

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือเปนกลไกในการกํากับดูแลมหาวิทยาลัยราชภัฏใหมีประสิทธิภาพท้ังภายนอก           

และภายใน (External and Internal Efficiency) ไดอยางเหมาะสมและเปนพลวัต

  3. ปจจัยท่ีจําเปนในการใชกํากับดูแลมหาวิทยาลัยราชภัฏเชิงนโยบายและติดตามประเมินผล

การนาํนโยบายสูภาคปฏบิตั ิผานกระบวนการผลติหรอืการจดัการเรยีนการสอนเพือ่ใหไดบณัฑติทีพ่งึประสงค

ของมหาวทิยาลยัราชภฏัและเปนพลเมอืงทีด่ขีองโลก มสีมรรถนะในการดาํรงชพีและพฒันาสงัคมและประเทศชาติ

ในอนาคตไดนั้น ควรจะมีปจจัยอะไรบางจึงจะเปนองคประกอบเชิงเง่ือนไขของรูปแบบการกํากับ                        

ดูแลมหาวิทยาลัยโดยสภามหาวิทยาลัยราชภัฏไดอยางมีคุณภาพ 
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  ผลการวิเคราะหขอสังเกตของผูเช่ียวชาญจากงานวิจัยของผูเขียน (ถนัด บุญชัย, 2559, 142-176) 

และจากการวิเคราะหนโยบาย Thailand 4.0 จึงทําใหเกิดมุมมองการดําเนินงานขององคกรแบบ         

มหาวทิยาลยัราชภฏัวามใิชการดาํเนนิงานอยางแยกสวนภายใตภาวะการณทีห่ลายสถาบนัมีความแตกแยก

ภายในและความขดัแยงทีเ่ริม่กอตวัขึน้ระหวางสภามหาวทิยาลยัราชภฏักบักลุมผลประโยชนทีเ่ขามาแทรกแซง

การบริหารจัดการ การสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ การสรรหาผูบริหาร ในชวงการเปลี่ยนถาย

จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 สูฉบับที่ 12 และนโยบาย Thailand 4.0 นี้ จึงทําให

ผู  เขียนทําการสังเคราะห เนนสวนขยายของคุณลักษณะและองคประกอบของรูปแบบการกํากับ                          

ดูแลมหาวิทยาลัยราชภัฏโดยสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อใหเกิดความเขาใจท่ีงายตอการนําไปปฏิบัติ           

ในสถานการณจริงโดยขอนําเสนอผลการวิจัยดังกลาวออกเปน 2 ตอน คือ 1) วิธีการสังเคราะหผลการวิจัย 

และ 2) ผลการสังเคราะหและอภิปราย

วิธีการสังเคราะหผลการวิจัย
  ผูเขียนไดนําผลการศึกษาจากงานวิจัย เรื่อง รูปแบบที่เหมาะสมในการกํากับดูแลมหาวิทยาลัยของ

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏดังกลาวขางตน ซึ่งมีวิธีการวิจัยจากการศึกษาสภาพปจจุบันและความคาดหวัง          

ทีค่วรจะเปนในการกํากบัดูแลมหาวิทยาลัยของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมาเปนขอมลูสําคญัเพ่ือแสดงใหเหน็

ถึงความแตกตางระหวางสองสภาพและความตองการท่ีจําเปนตองมีการพัฒนารูปแบบที่เหมาะสมกวาเดิม

ในการกํากับดูแลมหาวิทยาลัยของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ แลวนําไปทดสอบหาความเหมาะสมและ         

ความเปนไปไดของรูปแบบดังกลาว

  ผูเขียนไดกําหนดวิธีการและขั้นตอนสังเคราะหรูปแบบดังกลาวเปน 4 ขั้นตอน  ดังนี้ 

  1. ทบทวนและวิเคราะหเอกสารเก่ียวกับกจิการและบทบาทหนาทีข่องสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ

ในการทบทวนเอกสารนั้น ผูเขียนไดทบทวนนโยบายของรัฐโดยเฉพาะ Thailand 4.0 แผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 แนวทางปฏิรูปการศึกษา บนพ้ืนฐานของการสังเคราะหองคประกอบหลัก       

ของรปูแบบทีผู่เขยีนไดทาํการวจิยัข้ึน ซึง่ประกอบไปดวย 1) คณุลักษณะ (Characteristics) อยางมมีสีวนรวม

ของผูมีสวนไดสวนเสีย และมุงผลลัพธเปนสําคัญ 2) องคประกอบเชิงปจจัย 3) องคประกอบเชิงกระบวนการ 

และ 4) องคประกอบเชิงเงื่อนไขและกลไกขับเคลื่อนรูปแบบท่ีเหมาะสมในการกํากับดูแลมหาวิทยาลัย           

ของสภามหาวทิยาลยัราชภฏัโดยไดผานการตรวจสอบของผูเช่ียวชาญตามเกณฑวดัความเหมาะสมมากทีส่ดุ

จากท่ีกําหนดข้ึน 6 ประการ ซึ่งขอใชคํายอวา SUCRES ซึ่งไดประยุกตมาจากแนวทางกําหนดตัวช้ีวัด                

แหงความสําคัญของ อนุรักษ  ปญญานุวัฒน (2557) ประกอบดวย ความใชได  (Soundness)  ความเขาใจ 

(Understanding) ความไววางใจและผูกพัน (Commitment) ความรับผิดชอบ (Responsibility)                       

ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) และความสําเร็จ (Success) ดังจะไดอธิบายผลการสังเคราะหประเด็นนี้

ในขั้นตอนที่ 2 ตอไป
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  2. สรางกรอบแนวคดิการสังเคราะหรปูแบบและองคประกอบ โดยอาศยัแนวคดิการประเมนิ

ประสิทธิภาพภายนอกและภายใน (External and Internal Efficiency) ASIAN Development Bank (1994) 

มาเปนแนวทางดังภาพท่ี 1 โดยท่ีประสิทธิภาพภายนอก จะวัดไดจากผลกระทบของการดําเนินงานท่ีมี             

ตอสงัคม เศรษฐกจิ การเมอืง สิง่แวดลอม และตวัสถาบัน สวนประสทิธภิาพภายในจะมีมมุมองเนนดานการเงิน 

การคลัง ปจจัยปอนกระบวนการและผลลัพธที่พึงไดที่อาจกอใหเกิดการปรับปรุงคุณภาพงาน การเพิ่ม              

ผลกระทบทางบวก และการเพิ่มประสิทธิภาพภายในองคกร เปนตน 

ภาพท่ี 1: การสังเคราะหองคประกอบของรูปแบบการกํากับดูแลมหาวิทยาลัยโดยสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ

ที่มา: ASIAN Development Bank, 1994
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  3. การสังเคราะหองคประกอบของรูปแบบ  ผูเขียนไดใชแนวคิดการปรับแตงความสมดุล 

แนวคิดการจัดการแบบองครวมและ The  McKinsey’s 7s Framework  (Waterman & Peters, 1992)           

ทั้งสวนท่ีจับตองได และไมสามารถจับตองได (Tangible and Intangible Aspects) มาทําการจําแนก            

องคประกอบของรูปแบบการกํากับดูแลมหาวิทยาลัยโดยสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยอธิบายองคประกอบ         

เชิงปจจัย เชิงกระบวนการ เงื่อนไข เทคนิควิธี กลไกขับเคลื่อนภายใตคุณลักษณะ (Characteristics)                  

ของรปูแบบดังกลาว  The McKinsey’s 7s Framework ประกอบดวย 1) กลยทุธ (Strategy) ทีเ่ปนการวางแผน

กิจกรรมที่เหมาะสมตอการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมภายนอกและภายในองคกร 2) โครงสรางองคกร 

(Structure) 3) แบบแผนการปฎิบตัติน  4)แบบ (Style) เปนปจจยัทีม่อีทิธิพลตอความรูสกึนึกคิดของบคุลากร 

5) ระบบ (System)   6) บุคลากร (Staff) 7) ทักษะ (Skill)  และคานิยม (Shared Value) รวมกันระหวางคน   

ในองคกรดวยความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันที่จะทําใหเกิดพลังสรางสรรคอยางเขมแข็ง

  4. กําหนดแนวทางวัดความสําเร็จความเหมาะสมของการใชรูปแบบและองคประกอบ

ผูเขียนไดใชแนวคิดการจัดการท่ีมุงผลเปนสําคัญ (Result-Based Management) (United  Nations                

Development Group, 2010) มากาํหนดตวัชีว้ดัตามแนวคดิทีอ่นรุกัษ  ปญญานวุฒัน (2557) ไดใช SUCRES 

มากําหนดความสําเร็จและความเหมาะสมของการประเมินความคุมคาในการบริหารการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษ

เพื่อการทองเท่ียวอยางย่ังยืน เพ่ือเปนการวางแนวทางใหสภามหาวิทยาลัยราชภัฏใชตรวจสอบผลผลิตและ

ผลลัพธที่พึงไดจากการกํากับดูแลมหาวิทยาลัยราชภัฏตามภาพที่วาดหวัง (Scenario)  ซึ่งสภามหาวิทยาลัย

ราชภัฏไดเห็นชอบในนโยบาย  แผนยุทธศาสตร  แผนงานและโครงการตางๆ โดยอาศัยขอบังคับตางๆ             

เปนกลไกเชงิบังคับตามหลักการของการใชฐานอํานาจตามกฎหมายใหเกิดสัมฤทธิผลของงาน   ในการเขียน

บทความครัง้นี ้ผูเขยีนไดทาํการสงัเคราะหขอมูลท้ังหมดในภาพรวมเฉพาะสวนขยายทีเ่ปนองคประกอบสําคญั

ที่นาจะใชในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยราชภัฏในการผลิตครูและนักศึกษาเขาสูระยะสําคัญของนโยบาย 

Thailand 4.0 ของรัฐบาลท่ีจําเปนตองมีองคคณะบุคคลท่ีสามารถกํากับนโยบายและการดําเนินงานของ

สถาบันการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยราชภัฏได

  ในการสังเคราะหคร้ังนี้ ผูเขียนไดอาศัยการประยุกตแนวคิดหลักของการปรับแตงความสมดุล       

(Alignment) ของ  Webb (1997) และ  Porter (1992) ผสมผสานกับ CIPP Model (Stufflebeam, 1971)     

มาชวยอธิบายโครงสรางของรูปแบบท่ีมีองคประกอบหลัก 6 ประการ ที่อธิบายวา ทําไมรูปแบบดังกลาวจึงมี

ความเหมาะสมและมีความเปนไปไดในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยราชภัฏใหพนจากสถานการณที่คอนขาง

ขาดความเปนอัตลักษณแหงการเปนมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาทองถิ่น  แตมุงสูความเปนสากลจนเหมือน

จะละเลยความพยายามในการสรางมลูคาเพ่ิมใหแกบคุคลท่ีมาเรียนรูจากมหาวิทยาลยัราชภัฏกลับไปสูสงัคม

ของตนเองดวยความรู ความสามารถ สติปญญาที่สามารถปรับตัวเองได  สามารถพ่ึงพาตนเองไดสรางมูลคา

เพิ่มไดจากสภาพธุรกิจหรือกิจกรรมท่ีมีอยูดวยการใชเทคโนโลยี และระบบสารสนเทศไปเก้ือหนุน สวนกลุม   

ที่มุงไปหาประสบการณการทํางานจากการเปน “ลูกจาง” ในหนวยงานรัฐหรือเอกชน ทั้งในฐานะครู หรือ

บคุลากรในสาขาตางๆ กจ็ะสามารถนําพาองคกรนัน้ๆ ไปสูเปาหมายท่ีดมีปีระสทิธภิาพ มมีลูคาเพิม่ขึน้ พรอมๆ 
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กบัการสัง่สมประสบการณใหมเพ่ือพรอมทีจ่ะทาํธรุกจิแบบใหมขนาดเลก็ เหมาะสมตามแนวปรชัญาเศรษฐกจิ

พอเพยีงและพึง่พาตนเองจนทาํใหชมุชนพฒันาตนเองไดดวยทนุทางสตปิญญาทีพ่ฒันาขึน้จนกลายเปนทกัษะ

และอัตลักษณที่มีมูลคาของพื้นที่นั้นได

ผลการสังเคราะหและอภิปราย
  1. โครงสร างของรูปแบบท่ีเหมาะสมในการกํากับดูแลมหาวิทยาลัยของสภา             

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

            ผู เขียนไดสังเคราะหองคประกอบหลักของรูปแบบดังกลาวน้ีออกเปน 4 ประการ  คือ                           

1) คณุลกัษณะอยางมสีวนรวม (Participatory Characteristics) ของผูมสีวนไดสวนเสยีรวมกบัการใชฐานอาํนาจ

ทางกฎหมายและบารมีโดยมุงผลลัพธเปนสําคัญ 2) องคประกอบเชิงปจจัย 3) องคประกอบเชิงกระบวนการ 

และ 4) องคประกอบเชิงเงื่อนไขและกลไกขับเคลื่อนรูปแบบที่เหมาะสมในการกํากับดูแลมหาวิทยาลัยของ

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏโดยไดผานการตรวจสอบของผูเช่ียวชาญตามเกณฑความเหมาะสมมากท่ีสุด            

จากที่กําหนดขึ้น 6 ประการ ซึ่งขอใชคํายอวา SUCRES ที่ไดประยุกตมาจากแนวทางกําหนดตัวชี้วัด                  

แหงความสําคัญของ อนุรักษ  ปญญานุวัฒน (2557) ประกอบดวย ความใชได (Soundness)  ความเขาใจ 

(Understanding) ความไววางใจและผูกพัน (Commitment) ความรับผิดชอบ (Responsibility)                        

ความมีประสิทธภิาพ (Efficiency) และความสําเร็จ (Success) ทาํใหไดแบบจําลองรูปแบบและองคประกอบ             

ดงัภาพท่ี 3 ซึง่พออธิบายไดวารปูแบบท่ีเหมาะสมในการกํากบัดูแลมหาวิทยาลัยของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ 

ประกอบไปดวย 6 องคประกอบ แตตองเปนกลไกขับเคล่ือนท่ีเขาใจนโยบาย ทิศทาง และบริบทของ                  

กลุมเปาหมาย ซึ่งองคประกอบเหลานั้นไดแก 1) บทบาทและหนาที่ของสภามหาวิทยาลัย 2) องคประกอบ

และวิธีการไดมาซ่ึงนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย 3) ปจจัยเกื้อหนุนการกํากับดูแล

มหาวทิยาลยั 4) การดาํเนนิงานกจิการสภามหาวทิยาลยั 5) การเสรมิสรางความเขมแข็งและพฒันาสมรรถนะ

กรรมการสภามหาวิทยาลัย และ 6) การประเมินสภามหาวิทยาลัย (ถนัด บุญชัย, 2559)

  ผลการวิจัยจากความคิดเห็นท่ีผูเชี่ยวชาญ** ไดเนนยํ้าวาแมวากรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ     

ทีไ่ดรบัการเลอืกและสรรหาจากผูแทนผูบรหิารมหาวทิยาลัย ผูแทนคณาจารย ผูทรงคุณวฒุทิีม่าจากการเปน

ตัวแทนภาคสวนตางๆ ตามหลักเกณฑที่กฎหมายกําหนดก็ตาม แตเมื่อบุคคลดังกลาวเขามาทําหนาที่ใน      

สภามหาวิทยาลยัราชภฏัเชนเดียวกบัสภามหาวิทยาลยัอืน่ๆ ทัง้ของรัฐและเอกชน กรรมการเหลานีค้วรอยางยิง่

ที่ต องละความเปนตัวตนของการเปนผู แทนของกลุ มตางๆ ที่ เลือกหรือสรรหาตนมาทําหนาที่ใน                             

สภามหาวิทยาลัย 

** ผูวิจัยไดสุมกลุมตัวอยาง จํานวน 160 คน จากกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ ผูบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏ จํานวน 8  แหง 
   และผูใหขอมูลหลักท่ีเปนผูทรงคุณวุฒิที่มีความเช่ียวชาญดานการอุดมศึกษาและมีสวนเก่ียวของกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
   อีกจํานวน 11 คน นําขอมูลที่เก็บไดจากการใชแบบสอบถาม แบบสัมภาษณ และการวิเคราะหเอกสารน้ัน มาทําการวิเคราะห
   หาคาเฉล่ีย คารอยละ คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และจัดลําดับดวยวิธี Priority Needs Index (PNI) แลวใชเกณฑที่พัฒนาข้ึนมา
   ประเมินหาความเหมาะสมและความเปนไปไดของรูปแบบดังกลาว (ถนัด บุญชัย, 2559)
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แตจะตองทาํหนาทีเ่ปนผูแทนแหงรฐัในการกาํกับดแูลการจดัการอดุมศกึษาใหเปนไปตามนโยบายของรฐัและ

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอยางมีคุณภาพ โดยยึดผลประโยชนของนักศึกษาและสังคมกับประเทศชาติเปน

สําคัญแตใหระมัดระวังการกาวกายงานประจําตามหนาท่ีของฝายบริหารจนเกินขอบเขตของการมีบทบาท

เปนผูกํากับในระดับนโยบาย

  ตามแนวคิดของ Webb (1997) และ Porter (1992) สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเปนองคคณะที่แมวา

จะมาจากผูแทนฝายบริหาร ผูทรงคุณวุฒิ และผูแทนคณาจารยก็ตาม องคคณะเหลานี้ตองละความเปน   

ปจเจก (Individualism) และการมาจากผู แทนกลุ มผลประโยชนแตมาสรางแนวทางเปลี่ยนแปลง               

กระบวนทัศนใหม (New Paradigm Shift) องคคณะในสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยอมเปนผูแทนของรัฐและ

มหาวิทยาลยัราชภัฏ เพือ่กาํกบัใหมหาวิทยาลยัราชภัฏดาํเนนิการไปตามนโยบาย ทศิทางท่ีกาํหนดเปนแผนแมบท              

แผนยุทธศาสตร แผนงาน โครงการ และแผนปฏิบัติการท่ีมีผูรับผิดชอบหลักในการปฏิบัติงานใหเกิดทั้ง       

ความสมดุลภายในกับภายนอกองคกรโดยขับเคลื่อนทั้ง 6 องคประกอบยอยไปในทิศทางที่กําหนด

            แนวคิดดังกลาวของ Webb (1997) และ Porter (1992)  ชวยทําใหพิจารณาเห็นวา สหสัมพันธ

ระหวางสวนประกอบยอยขององคประกอบ (Sets of Components) ยอมกําหนดความเขมแข็งของระบบการ

จัดการศึกษาผานการกํากับของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ ดังภาพท่ี 2 กลาวคือ ตามรูปแบบท่ีพัฒนาข้ึนนี้    

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏจะใชองคประกอบเชิงปจจัยโดยตรงและเปนปจจัยหลัก คือ คณะผูบริหาร

มหาวทิยาลยัราชภฏั ในกระบวนการ/เทคนคิการบรหิารจดัการองคกรของมหาวทิยาลยัราชภฏั ซึง่คณะผูบรหิาร

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏในระดับตางๆ ก็จะใชเทคนิค วิธี และการบริหารจัดการองคกรระดับมหาวิทยาลัย

หรือคณะ/สํานัก/สถาบัน/กอง/ภาควิชา/สํานักวิชา/สาขาวิชาตางๆ ในฐานะเปนองคประกอบยอยของปจจัย 

ไดแก ทรพัยากรในฐานะทีเ่ปนปจจยัปอนทัง้สาธารณปูโภคและทรพัยากรมนษุยทีไ่ดกาํหนดใหมสีมรรถนะหลกั 

(Core Competency) สมรรถนะประจํากลุมงาน (Functional Competency) สําหรับบุคลากรสายวิชาการ

และสายสนับสนุน ตลอดจนสมรรถนะการจัดการ (Managerial Competency) โดยอาศัยสมรรถนะของ           

ผูบรหิารทาํการขบัเคลือ่นดวยกลไกขับเคลือ่นประเภทตางๆ โดยมมีาตรฐานของเน้ือหาการเรียนการสอน และ

ระบบการวัดประเมินผลและการประกันคุณภาพใหไดประสิทธิผล ทั้งดานการเรียนการสอนและ                        

ความเปนมหาวิทยาลัยเพ่ือการพัฒนาทองถ่ินตอไป การใชองคประกอบท้ังเชิงปจจัย เชงิกระบวนการ กลไกขับเคล่ือน

ทัง้มวลยอมอาศยัคุณลกัษณะ บรบิทของสภามหาวทิยาลยัราชภฏัในการกาํกบัดแูล ควบคมุ ตดิตาม ตรวจสอบ

อยางมีสวนรวมและมีธรรมาภิบาล โดยการกํากับ ควบคุม และบริหารเชิงนโยบาย ซึ่งเปนไปตามผล                   

การประเมินความเหมาะสมและความเปนไปไดในการใชรูปแบบกํากับดูแลมหาวิทยาลัยราชภัฏของ                        

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏ (ถนัด บุญชัย, 2559)
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              ภาพท่ี 2: การปรับความสมดุลของการจัดการศึกษาของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ

                 ที่มา: ถนัด บุญชัย, 2559

  2. สวนขยายขององคประกอบเพ่ือนําไปสูการกํากับดูแลมหาวิทยาลัยราชภัฏที่เหมาะสม

โดยสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ

   ในมิติขององคประกอบเชิงปจจัยปอนผูเขียนขอนําเสนอสวนขยายขององคประกอบท่ีนาจะ

สามารถขับเคลื่อนไดเพื่อใชในการกํากับดูแลมหาวิทยาลัยราชภัฏที่เหมาะสมโดยสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ 

จํานวน 6 องคประกอบ ดังนี้

ประสิทธิผลดานการเรียนการสอน

-  ผูสอน

- การเรียนการสอน

            ผลผลิต / ผลลัพธ

-  สัมฤทธิผลทางวิชาการ

- การเชื่อมโยงกันทั้งระบบ

- สถานภาพของความเปนครู

มาตรฐานของเนือ้หาการเรยีนการสอน

-  หลักสูตร

- สาขาวิชา

- คณะ / สํานัก / สถาบัน

        สภามหาวิทยาลัยราชภัฏ

-  นโยบายทางการศึกษา

- กํากับ ดูแล ติดตามผล

       ทรัพยากรที่เปนปจจัยปอน

-  สาธารณูปโภค

- ทรัพยากรมนุษย

คณะผูบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏ

       ระบบการวัดและประเมินผล

-  การจัดการองคกร

- การพัฒนาระดับมืออาชีพ / วิชาชีพ

- มาตรฐานวิชาชีพ

- กลไกการประกันคุณภาพการศึกษา

- ความเปนสากล

- งบประมาณ / การคลังและการจัดการ 
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  องคประกอบที่ 1 บทบาทและหนาท่ีของสภามหาวิทยาลัย ทั้งในบทบาทและหนาท่ีของ           

กรรมการสภามหาวิทยาลัย (ในฐานะองคคณะบุคคล และแตละบุคคล) ทีต่องมีความรูความเขาใจถึงอํานาจ

และหนาทีข่องสภามหาวทิยาลยัอยางถองแท และมีความศรทัธาในกระบวนการประชมุของสภามหาวทิยาลัย 

เพ่ือสรรหาแนวทางพัฒนามหาวิทยาลัยสูความเปนสถาบันอุดมศึกษาชั้นนําของทองถิ่น ที่มีจรรยาบรรณ        

ในการประชุม และรับผิดชอบในการรักษาความลับของท่ีประชุมไมวาจะเปนการประชุมลับหรือไมก็ตาม

  องคประกอบที่ 2 องคประกอบและวิธีการไดมาซ่ึงนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภา

มหาวทิยาลยั จาํแนกไดดงันี ้1) องคประกอบของสภามหาวทิยาลยั 2) วธิกีารไดมาของนายกสภามหาวทิยาลยั

และกรรมการสภามหาวทิยาลยั ทีต่องไมใหมผีลประโยชนตางตอบแทนระหวางกนัทัง้กรรมการผูทรงคณุวฒุิ 

กรรมการฝายบริหาร และกรรมการฝายผูแทนคณาจารย และในสวนของกรรมการผูทรงคุณวุฒิตองเปน     

ผูทรงคุณวุฒิที่มีความศรัทธาและมีเวลาใหกับมหาวิทยาลัยดวยความบริสุทธิ์ใจ 

  องคประกอบท่ี 3 ปจจัยเกื้อหนุนการกํากับดูแลมหาวิทยาลัย ซึ่งจากผลการวิจัยในคร้ังนี้ พบวา       

มีปจจัยเกื้อหนุน 4 ประการ คือ 1) สํานักงานสภามหาวิทยาลัย 2) เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 3) ระบบ

สารสนเทศกจิการสภามหาวทิยาลยั และ 4) เครอืขายสภามหาวทิยาลยัทัง้ภายในมหาวทิยาลยัราชภฏัระหวาง

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏในประเทศและในตางประเทศ พรอมระบบสารสนเทศและระบบฐานขอมูลพ้ืนฐาน

บันทึกขอตกลงความรวมมือตางๆ และจุดเดนของแตละสถาบันเพื่อเช่ือมความรวมมือ เปนกลไกสนเทศ      

เชื่อมโยงอยางตอเนื่อง

  องคประกอบท่ี 4 การดําเนินงานกิจการสภามหาวิทยาลัย โดยควรมีคณะกรรมการอยางนอย 6 ชดุ 

ประกอบดวย (1) คณะกรรมการกิจการสภามหาวิทยาลัย ที่ทํางานเชิงรุกใหสภามหาวิทยาลัย เนนหลักการ 

กํากับดูแลเพื่อการพัฒนา 4 ดาน คือ 1) ดานการบริหารงานวิชาการ 2) ดานการบริหารงานบุคคล 3) ดานการ

บรหิารการเงนิและทรพัยสนิ และ 4) ดานการบรหิารองคกรและงานบรหิารทัว่ไป ประการสาํคญัคอื ทาํหนาที่

ตดิตามและตรวจสอบการบรหิารงานของมหาวทิยาลัยใหเปนไปตามกฎหมายและกฎระเบยีบทีเ่กีย่วของ หรอื

เปนไปตามมติสภามหาวิทยาลัยท่ีมอบหมายใหมหาวิทยาลัยหรือหนวยงานของมหาวิทยาลัยนําไปปฏิบัติ    

(2) คณะกรรมการกลัน่กรองกฎหมายขอบงัคับ ระเบยีบ และทาํหนาทีต่ดิตามและตรวจสอบการบงัคบัใชระเบยีบ 

ประกาศ ขอบังคับที่ออกโดยสภามหาวิทยาลัย ประการสําคัญคือ ทําหนาท่ีกลั่นกรองเร่ืองกอนนําเสนอ          

สภามหาวิทยาลยัในดานกฎหมาย (3) คณะกรรมการติดตามมติสภามหาวิทยาลยั  (4) คณะกรรมการประเมินผลงาน

ของมหาวิทยาลยัทีม่หีนาทีต่ดิตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย และผลงานของอธิการบดี 

แลวรายงานผลพรอมความเห็นตอสภามหาวิทยาลัยทุกป (5) คณะกรรมการกํากับติดตามการบริหาร          

ความเส่ียง เพื่อใหการติดตามและประเมินความเส่ียงของมหาวิทยาลัยเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และ         

(6) คณะกรรมการธรรมาภิบาล มีอํานาจหนาที่ใน 2 บทบาท คือ การกํากับดูแลมหาวิทยาลัยดานนโยบาย

พิจารณาผลการปฏิบัติตามนโยบายการกํากับดูแลมหาวิทยาลัยของสภามหาวิทยาลัย และเสนอความเห็น

ตอสภามหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการปรับปรุงการกํากับดูแลตามความจําเปน และทําการกํากับดูแลตนเองของ

สภามหาวทิยาลยัใหเปนไปตามบทบาทและหนาทีข่องสภามหาวทิยาลยัในฐานะองคคณะบคุคลและในฐานะ
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กรรมการสภามหาวิทยาลัยแตละบุคคล รวมทั้งมีหนาที่กํากับดูแลสมรรถนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย

ใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ

    องคประกอบที่ 5 การเสริมสรางความเขมแข็งและพัฒนาสมรรถนะกรรมการสภามหาวิทยาลัย       

ที่จําเปนตองมีสมรรถนะที่ควรไดรับการเสริมสราง 2 ประการ คือ 1) สมรรถนะหลัก และ 2) สมรรถนะ              

ตามบทบาทหนาที่และมืออาชีพ  

    นอกจากกําหนดสมรรถนะดังกลาวแลว ประการสําคัญตอมาคือ ควรมีการสนับสนุนหรือสงเสริม     

ใหกรรมการสภามหาวิทยาลัยเขารวมกิจกรรมหรือโครงการเพ่ือเพิ่มพูนขีดความสามารถและสมรรถนะ        

อยางตอเนื่อง มีการจัดโครงการเพ่ือใหกรรมการสภามหาวิทยาลัยและคณะผูบริหารของมหาวิทยาลัย                

ไดมีสวนรวมหรือมโีอกาสไดแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณระหวางกันอยางสม่ําเสมอ

    องคประกอบท่ี 6 การประเมนิสภามหาวิทยาลยั ทีน่าจะขับเคล่ือนการกาํกบัดแูลมหาวทิยาลยั ราชภฏั

ที่เหมาะสมโดยสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ ซึ่งจากผลการวิจัยคร้ังนี้ไดจําแนกการประเมินออกเปน 2 ประการ 

คือ 1) ประเมินผลลัพธของการกํากับดูแลมหาวิทยาลัย และ 2) ประเมินปจจัยเกื้อหนุนประสิทธิภาพ                  

ของการกํากับดูแลมหาวิทยาลัย ประการแรกสุดจะตองมีการกําหนดผลลัพธที่ตองการประเมิน ซึ่งอยางนอย

ควรประกอบดวย 1) ผลลัพธการกํากับดูแลในดานการปฏิบัติตามกฎหมาย ขอบังคับ กฎเกณฑที่เกี่ยวของ   

2) ผลลัพธการกํากับดูแลในดานการปฏิบัติตามนโยบาย และแผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัย             

3) ผลลพัธการกาํกบัดแูลในดานการปฏบิตัติามพนัธกจิทัง้ 4 ประการของมหาวทิยาลยั 4) ผลลพัธการกาํกบัดแูล

ในดานการบริหารวิชาการ 5) ผลลัพธการกํากับดูแลในดานการบริหารงานบุคคล 6) ผลลัพธการกํากับดูแล

ในดานการบริหารการเงินและทรัพยสิน สวนการประเมินปจจัยเกื้อหนุนประสิทธิภาพของการกํากับดูแล

มหาวิทยาลัย ประกอบดวย การกําหนดผูมีสวนรวมในการประเมิน  การกําหนดประเด็นการประเมิน                      

ทีค่วรประกอบดวย 1) ประเมินปจจยัเก้ือหนุนการปฏิบตังิานของสภามหาวิทยาลัย 2) ประเมินปจจยัเกือ้หนุน

การปฏิบัติงานของคณะกรรมการที่สภามหาวิทยาลัยแตงตั้ง 3) ประเมินปจจัยเกื้อหนุนการปฏิบัติงาน              

ของสาํนกังานสภามหาวทิยาลยั และ 4) ประเมนิปจจยัเกือ้หนนุการปฏบิตังิานของเลขานกุารสภามหาวทิยาลัย  

หลังจากนั้นก็คือ การกําหนดรูปแบบ วิธีการและขั้นตอนการประเมิน และการวิเคราะหผล
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ภาพที ่3: สวนขยายแบบจาํลองรปูแบบท่ีเหมาะสมในการกาํกบัดแูลมหาวทิยาลัยของสภามหาวทิยาลัยราชภัฏ

ที่มา: ถนัด บุญชัย, อนุรักษ ปญญานุวัฒน, ชูชีพ พุทธประเสริฐ และ ประพันธ ธรรมไชย, 2559, 139
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  3. ความสมดุลของเทคนิควิทยาการในการกํากับดูแลมหาวิทยาลัยโดยสภามหาวิทยาลัย

ราชภัฏ

   คณุลกัษณะ (Characteristics) ของรปูแบบนีโ้ดดเดนทีก่ารใชสวนผสมของแนวคิดการมสีวนรวม

และการอาศัยฐานอํานาจตามกฎหมายและบารมีทางวิชาการของกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ                 

ดังนั้น ผูเขียนจึงใชแนวคิดหลักของการปรับแตงความสมดุล (Alignment) ของ  Webb (1997) และ (Porter, 

1992) ผสมผสานกับ CIPP Model (Stufflebeam, 1971) มาชวยอธบิายโครงสรางของรูปแบบท่ีมอีงคประกอบหลัก 

6 ประการดังไดกลาวมาแลว ซึ่งสอดคลองกับผลการทดสอบความเหมาะสมและความเปนไปไดของรูปแบบ

การกํากับดูแลมหาวิทยาลัยของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยกลุมผู มีสวนไดสวนเสียในการบริหาร

มหาวทิยาลยัราชภฏัเชยีงใหม และการยอมรบัจากผูเชีย่วชาญดานการอดุมศกึษาซ่ึงมคีวามคดิเห็นสอดคลองกนั 

พบวา รูปแบบการกํากับดูแลมหาวิทยาลัยของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏที่พัฒนาข้ึนเพ่ือใชในการกํากับ         

ดูแลมหาวิทยาลัยราชภัฏ มีความเหมาะสมและมีความเปนไปไดของรูปแบบในระดับมากถึงมากท่ีสุดใน       

ทกุดานและในทกุองคประกอบบนฐานของการมสีวนรวม การเลอืกใชฐานอาํนาจของกฎหมาย และบารมกีบั

ความรอบรูที่นํามาใชในการกํากับดูแลมหาวิทยาลัยโดยสภามหาวิทยาลัยราชภัฏที่มีความสมดุลกับแนวคิด

การประเมินประสิทธิภาพภายนอกและประสิทธิภาพภายในของธนาคารพัฒนาเอเชีย 

   ทั้งนี้ รูปแบบการกํากับดูแลมหาวิทยาลัยของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏที่พัฒนาขึ้นสงผลให      

การกํากับดูแลมหาวิทยาลัยของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ มีกระบวนการทํางานที่มีประสิทธิภาพและ                   

มปีระสทิธิผล มขีัน้ตอนการใชทรพัยากร (เวลา คน เครือ่งมอื และสถานท่ี) อยางประหยัด คุมคา มคีวามคลองตวั 

เกิดความสัมพันธที่ดีในการทํางานรวมกับฝายบริหารไดอยางเขมแข็ง โดยไมมีการแทรกแซง เกิดการบริหาร

จัดการที่ดีตามระบบคุณธรรม จริยธรรม โปรงใส มีธรรมาภิบาล และตรวจสอบได ดังที่ สุชาดา กีระนันทน 

(2556, 8) กลาววา การพัฒนาสภามหาวิทยาลัยในอนาคตตองมีบทบาทเชิงรุกในการกําหนดนโยบาย             

เปาหมาย และการช้ีแนะมหาวิทยาลัยเก่ียวกับทิศทางการดําเนินงาน เนื่องจากสภามหาวิทยาลัยสามารถ      

ที่จะเปนแหลงในการระดมความคิดหรือแสวงหาความรู ใหมๆ ที่จะชวยปรับกระบวนการทํางานของ

มหาวิทยาลัยใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลยิ่งข้ึน สภามหาวิทยาลัยและฝายบริหาร            

ตองเสรมิบทบาทซึง่กนัและกนัในการนาํความเจริญและการพฒันาสูมหาวทิยาลยัเพือ่ความยัง่ยนืในอนาคต 

ขณะเดียวกัน สภามหาวิทยาลัยก็ตองทําหนาที่สรางและรักษาการมีธรรมาภิบาลในมหาวิทยาลัย                       

สภามหาวิทยาลัยตองเปนที่พึ่งสุดทายของมหาวิทยาลัยได สภามหาวิทยาลัยตองพัฒนาระบบการกํากับ     

ดูแลท่ีกระชับและมีลักษณะท่ีทํางานรวมกันอยางมีความสุขทั้ง 2 ฝาย ดวยการกํากับดูแลอยางพอเหมาะ

พอควร ไมมากหรือนอยเกินไปและมุงเนนการพัฒนาที่ยั่งยืนของมหาวิทยาลัย ใหความสําคัญกับคุณภาพ

การศึกษา ชื่อเสียง ความมั่นคงทางการเงิน และการรักษาความเปนธรรมในสังคม
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สรุป
  บทความนีน้าํเสนอผลการสังเคราะหผลการวิจยัท่ีแสดงโครงสรางของรปูแบบท่ีเหมาะสมในการกาํกบั

ดูแลมหาวิทยาลัยของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏจนนําไปสูการอธิบายสวนขยายขององคประกอบที่ใชใน        

การกํากับดูแลมหาวิทยาลัยราชภัฏโดยสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ จํานวน 6 องคประกอบ รูปแบบที่ผูเขียน

พัฒนาขึ้นในการวิจัยนั้นจะสงผลดีตอประสิทธิภาพการทําหนาที่กํากับดูแลของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ 

อยางไรก็ตามเนื่องจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏแตละแหงมีความตางกันทั้งขนาดและบริบททางวัฒนธรรม

กับลักษณะภูมิศาสตร จึงควรนํารูปแบบท่ีพัฒนาข้ึนนี้ ไปประยุกตใช โดยเร่ิมจากการเปล่ียนกระบวนทัศน  

ของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยวาไมจําเปนตองมาทําหนาที่เปนตัวแทนของกลุมผลประโยชนที่เลือก 

หรือ สรรหาตนมาทําหนาที่เพื่อผลประโยชนของกลุมดังกลาว แตทําเพื่อผลประโยชนของมหาวิทยาลัย           

และนักศึกษา และในขณะเดียวกันควรมีการขยายผลเพ่ือนําผลการวิจัยไปใชสูประชาคมท่ีเกี่ยวของกับ          

การบริหารงานมหาวิทยาลัยหรือการกํากับดูแลมหาวิทยาลัย เชน ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ      

ทั่วประเทศ สถาบันคลังสมองของชาติ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เปนตน ประการสําคัญ คือ 

ควรมกีารฝกอบรมสมัมนาเชงิปฏิบตักิารกรรมการสภามหาวิทยาลยัแบบเขมขน (Retreat) เพ่ือทบทวนบทบาท

หนาทีแ่ละความรับผดิชอบดานการสรางสมัพนัธภาพอยางมสีวนรวมและดานสมรรถนะและระบบธรรมาภบิาล

กิตติกรรมประกาศ
  ผูเขยีนขอขอบพระคุณ ศาสตราจารยเกยีรติคณุ ดร.อนรุกัษ  ปญญานุวฒัน  รองศาสตราจารย ดร.ชชูพี  

พุทธประเสริฐ  รองศาสตราจารย ดร.ประพันธ  ธรรมไชย  รองศาสตราจารย  ดร. สมศักดิ์  ภูวิภาดาวรรธน      

ผูชวยศาสตราจารย ดร.เรอืงเดช วงศหลา Porter, M. A.  Webb, M. L. และภมูปิญญา ปราชญผูรูอกีจํานวนมาก 

และขอขอบคุณกลุมเปาหมายจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 8 แหง และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 

ตลอดจนบุคลากรที่ใหการสนับสนุนในการทําวิจัยครั้งนี้ และขอขอบคุณ มหาวิทยาลัยเชียงใหมที่เปน           

แหลงประสาทวิทยาการใหตลอดการศึกษาวิจัย และขอบคุณอยางสูงตอมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม               

ที่สนับสนุนใหงานวิจัยและบทความนี้สําเร็จลงดวยดี
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